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رئيس اللجنة الثقافيه/ رئيس هيئة حترير النشرة
املهندس رميـــون حلتــــه  

"الوطن أمانـــــة في أعناق ابنـــــــائه"

بشكل  النفطية  المشتقات  اسعار  برفع  الحكومي  القرار  أثـــــــــار 
االردنـــي   الشارع  غضب  مسبوقة  وغير  كبيره  وبنسبة  متسرع 
من  المملكة  أنحاء  عمت  مسيرات  في  المختلفة  أطيافه  وخرجت 
هذه  معظم  وكانت  غربهـــا  إلى  شرقها  ومن  جنوبها  إلى  شمالها 
المسيرات واالعتصمات واالحتجاجات سلميـــــــة وخاصـــــــة تلك 
التي انطلقت من النقابات المهنيــــة واالحزاب المسؤولة ونخبة من 

المجتمع المحلي   

إال ان نفـــراً  قليالً من العابثين والضالين والحاقدين قامــــوا باالعتداء 
على الممتلكات العامة والخاصة وأحرقوا األطارات واغلقوا الشوارع 
الباصات  على   واألعتداء  الضوئية  األشارات  بتكسير  وقامــــــوا 
أستغل  المسلحة  العصابات  أفراد  مـــن  بعضاً  أن  حتى  السياحيـــة 
مــا  على  واألستيالء  السيارات  على  باألعتداء  وقام  المناسبه  هـــذه 
بحــــوزة ركابها تحت تهديــد السالح وأن هـــذا االنفالت األمنـــي 
وسلبهــــم  المواطنين  وروع  اليومية  الحيـــاة  على  كبير  بشكل  أثر 

األمــــن واألمان الذين ينعمون بــــــــه 
مجتمعنا  في  كلياً  مرفوضة  المسؤولـــــــة  غير  األعمال  هــذه  أن 
بالفائـــدة على  تعود  لـن  وبعيدة عن أخالقنا وعاداتنا وتقالدينا وهي 
أي متسبب بهـــــا بل سندفــع جميعنا كلفـــــة أعادة ما تــــم تدميره .
التعبير عــــن الرأي حق كفله الدستور والقوانين واألنظمة  أن حق 
أننا  وطالما  ومسؤول  حضاري  بشكل  يكـــون  أن  شريطة  المرعية 
نطالب في مسيراتنا  اليوميـــة بتطبيــق الديمقراطية فأولى ان نبــــدأ 

بتطبيقها بأنفسنا .

 أذا كنا ال نؤيـــد تلك السياسة الحكومية برفع االسعار بهذه الوتيرة 
وكتابــــــة  واللقاءات  النـــدوات  وعقـــــد  للحـــوار  متاحة  فاالبواب 
المقاالت والمقترحات البنـــاءة للخروج من عنق الزجاجة هـــــــــذه 
أن االنفـــالت األمني يؤدي الى هروب االستثمارات المحلية والقضاء 
على الحركة السياحية التــــــي ازدهـــــرت مؤخراً نتيجة االوضاع 
فــــي المنطقة المجاورة فلنحافظ على امننا واستقرارنا فهما نعمة ال 

يشعر بها اال مـــن يفتقدهـــا ولنكن معوالً بناًء ال هــــــداماً .

في  الخروج  السماح الطفالهم  بعدم  عائالتنا  الى جميع  بنداء  أتوجــه 
مسيرات وأعتصامات قد يستغلها بعض الذين ال يريدون األمن واألمان 
لهذا البلد وذلك عن طريق الخروج عـــــــن إطاراها الصحيح ويكونوا 
ضحية لتلك الجماعات المشبوهة وتعطل مدارسنا وتعرض ابناءنا لما 

ال يحمد عقباه 

وعلى  الديمقراطيــة  على  المتأمرين  على  الفرصة  نفوت  ان  علينــا 
سيــــادة القانون وأن نسعى بكل طاقاتنا لخــــروج األردن من أزمته 
مسؤولية  على  الصعبة  القرارات  هذه  الى  أدت  التي  األقتصادية 
ومواطنيه ونأمل ان تكون هــــذه االيام غيمة صيف عابرة وأن يلهــــم 
سياسينا وأقتصادينا وحكماَءنــا ومسؤولينا قيادة السفينة الى بر اآلمان  
فالوطـــن امانة فــــــي أعناقنا .                                                                       

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.
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اخبار النادي
اجلمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية الروسية الفلسطينية

 

السادة اعضاء النادي وضيوفهم الكرام يرجى العلم بانه سيتم اغالق جميع مرافق النادي يومي
الكهربائي وبشكل كامل عن  جميع مرافق  التيار  لغايات فصل  2013/1/16، وذلك   – 15

النادي وذلك لتركيب محول كهربائي ولوحات كهربائية جديدة . 
مع الشكر

                                                                                               االدارة 

اعالن

قام وفد يمثل الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية الروسية الفلسطينية 
يوم السبت الموافق 10/11/2012 بزيارة لعمان إبتدأها بزيارة وزارة 
األرثوذكسية  والهيئات  الجمعيات  ممثلي  مع  التقى  وبعدها  السياحة 

باألردن وهي :

) الجمعية األرثوذكسية ، جمعية النهضة العربية األرثوذكسية ، جمعية 
الثقافة والتعليم األرثوذكسية ، جمعية مار جريس األرثوذكسية / بالسلط 
االجتماع  كان  حيث   ) بعمان   - األرثوذكسي  النادي  إلى  باإلضافة   ،
الموسع في قاعة الجمعية األرثوذكسية بعمان حيث عرض ممثلو الهيئات 
األرثوذكسية نبذة قصيرة عن جمعياتهم أمام أعضاء الوفد الروسي الذي 
 -  Novgorod كان مؤلفا من حوالي خمسة عشر عضوا من مدينة

عاصمة روسيا بالسابق -  والتي تعتبر أقدم مدينة روسية.

اإلمبراطورية  الجمعية  رئيس  نائب  الروسي  الوفد  رئيس  بّين 
األرثوذكسية الروسية ان هدف هذه الزيارة هو التعرف على الهيئات 
ثقافية  عالقات  وإقامة  وفلسطين  األردن  في  الموجودة  األرثوذكسية 
واجتماعية ورياضية بين هذه المؤسسات باإلضافة لتقوية التعاون مع 

األردن من ناحية السياحة الدينية وأية نشاطات أخرى .

وبعدما أنهى الوفد لقاءه بالجمعية األرثوذكسية توجه لزيارة المدرسة 
مديرة  قبل  من  استقباله  تم  حيث  بالشميساني  األرثوذكسية  الوطنية 
المدرسة وقام بجولة في أرجائها المختلفة وأبدى اعتزازه بهذه المدرسة 
النموذجية التي تأسست بجهود أفراد من الكنيسة األرثوذكسية متطوعين 

بدون مساهمة او مساعدة الكنيسة والقائمين عليها .

بعد هذه الزيارة قام الوفد بزيارة لمعالي أمين العاصمة بالوكالة .

دعوة  لتلبية  بعمان  األرثوذكسي  النادي  لزيارة  الوفد  وتوجه  كما 
الغداء التي أقيمت على شرفه ، وقام الوفد بجولة شاملة على منشآت 
الصرح  هذا  على  للقائمين  وتقديره  إعجابه  وأبدى  المختلفة  النادي 
الشامخ الذي نادرا ما تجد مثله في مدن أخرى سيما وان بناءه جاء 
 ، ذاتي  تمويل  إلى  باإلضافة  أردنية وعربية  من شخصيات وطنية 
للتعاون في مجال الرياضة والثقافة وتبادل الوفود  وأبدى استعداده 

بين مدينة Novgorod الروسية وأعضاء النادي األرثوذكسي .

يوجد للجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية الروسية مركز ثقافي في 
مدينة “بيت لحم”  قام الرئيس الروسي بوتين بافتتاحه مؤخرا كما 
 – عمان  في  للجمعية  ومقر  ثقافي  مركز  بافتتاح  الرغبة   ولديها 

األردن في اقرب فرصة ممكنة .

بعد الغداء قام الوفد بزيارة موقع المغطس ودير الروس هناك . وفي 
المساء حضر الوفد حفل االستقبال الذي أقامه لهم الدكتور رؤوف 
أبو جابر في منزله القائم في جبل عمان وفي اليوم التالي غادر الوفد 

متوجها للضفة الغربية . 

فوزي شنودة     
رئيس النادي     
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اخبار النادي
اتفاقية رعاية الشركة األردنية خلدمات الهواتف املتنقلة ) شركة زين (

أقام النادي األرثوذكسي بتاريخ 2012/11/4 حفل توقيع اتفاقية تدعم 
المدير  الحفل  وحضر  األرثوذكسي  النادي  نشاطات  كافة  بموجبها 
مسؤولي  من  وعدد  هنانده  احمد  السيد  سعادة  زين  لشركة  التنفيذي 
شركة زين كما حضر من النادي األرثوذكسي أعضاء الهيئة اإلدارية 

والمدير العام .

حيث  المناسبة  بهذه  كلمًة  شنوده  فوزي  السيد  النادي  رئيس  وألقى 
قال : 

سعادة السيد احمد الهناندة المحترم / المدير التنفيذي لشركة زين
السادة الضيوف الكرام من شركة زين

اسعد هللا مساءكم بكل الخير والمحبة 

اإلدارية  الهيئة  أعضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
للنادي األرثوذكسي أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء األخوي 
الذي يجمع إدارة الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة )شركة 
زين( وإدارة النادي األرثوذكسي وذلك للتوقيع على اتفاقية الرعاية 

ألنشطة النادي المختلفة من رياضية واجتماعية وثقافية .

ان شركة زين هي من الشركات الرائدة في األردن فهي تعتبر مثاال 
حيا للشراكة الحقيقية لمؤسساتنا الوطنية وكافة األندية واالتحادات 
التي تهتم بشبابنا وشاباتنا األردنيين وتساهم بايجابية لالرتقاء بعمل 
هذه األندية والمؤسسات إلى مصاف أرقى وأفضل لتحقيق االنجازات 

الكبيرة لخير هذا الوطن العزيز علينا جميعا .

أما النادي األرثوذكسي بعمان فهو نادي عريق تأسس عام 1952 
من   ٍ عضو  ألف  عشر  األثني  يقارب  ما  أعضائه  عدد  وأصبح 
كافة األعمار وان النادي عالوة على ما يحتويه من قاعات حديثة 

وصاالت للحفالت والنشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية ومسابح 
صيفية وشتوية ومالعب التنس واالسكواش وملعب كرة القدم الخماسي 
فانه ينتسب لكثير من االتحادات الرياضية مثل اتحاد كرة القدم والسلة 
والسباحة والطاولة واالسكواش والتنس األرضي ويشكل العبو النادي 

عماد المنتخبات الوطنية األردنية في هذه األلعاب .

أخيرا الشكر كل الشكر والتقدير واالحترام للسيد احمد الهناندة المدير 
التنفيذي لشركة زين وكادرها المميز المبدع وإلى كل من ساهم ودعم 
التقدم  الغالي  وألردننا  والعافية  الصحة  للجميع  متمنين  الشراكة  هذه 
والنجاح بقيادة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم 
راعي هذه المسيرة الخيرة. ليبقى األردن واحة امن واستقرار وسالم .

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

الرئيس        
          فوزي شنودة 
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نشاطات اللجنة الثقافية
االمسية الهنغارية

ارتدت قاعة وهبة تماري اجمل حللها و تجملت باللون االحمر و االبيض و 
االخضر مساء االربعاء الموافق 14/11/2012  . موسيقى شعبية هنغارية 
و  بفطيرة  الضيوف  تستقبل  جميلة  يافعة  ، صبية  المكان  في رحاب  تصدح 

شراب شعبيان من تلك البالد .
السابيع مضت ، كان اعضاء نادي خريجي الجامعات و المعاهد الهنغارية في 
االردن و بتنظيم من اللجنة الثقافية للنادي االرثوذكسي ، يستعدون الحياء هذه 

االمسية ،  و التي جاءت رائعة بكل شيء .

اللجنة  رئيس   ، الحلتة  ريمون  المهندس  القاها  مقتضبة  ترحيبية  كلمة  فبعد 
الثقافية في النادي  ، انطلقت " رحلة التذوق" .

سفير   ، يونغبرت  بيال  السيد  عداده سعادة  في  الذي ضم   ، الكريم  الحضور 
جمهورية هنغاريا لدى االردن و السيدة عقيلته ، و اعضاء البعثة الدبلوماسية 
للنادي  االدارية  الهيئة  اعضاء  السادة  و  السيدات  الى  باالضافة  للسفارة 
العاملة فيه وعلى راسهم سعادة السيد فوزي  اللجان  االرثوذكسي و اعضاء 
شنودي رئيس النادي و السيدة عقيلته ،  باالضافة العضاء و ضيوف نادي 
خريجي الجامعات و المعاهد الهنغارية،  انتقل بلحظات من ربوع النادي في 
الخالبة في  الطبيعة  بودابست و  الدانوب و شوارع  نهر  الى جنبات  عبدون 

هنغاريا ، حيث تم عرض فيلم وثائقي بّين جمال هذا البلد و روعته .

نادي  كورال  شرع  عندما  فكانت  الحضور  حماس  اشعلت  التي  اللحظة  اما 
الخريجين بتقديم وصلة من الغناء الشعبي الهنغاري الذي يعود في جذوره الى 
مئات السنين والذي يتغنى بحب االنسان لالرض و الوطن و العشق و الجمال، 

تبعته فقرة من الرقص الشعبي .

الحلويات  الماكوالت و  الفني تذوق الحضور بعضا من  البرنامج  انتهاء  بعد 
الهنغارية التي جاءت شهية بنكهتها و طريقة تقديمها من قبل مطبخ النادي . 

التي  بفعالياتها  الحضور  استمتع  و  الليل  منتصف  حتى  االمسية  استمرت 
الهنغارية  المعاهد  اظهرت مدى شغف اعضاء نادي خريجي الجامعات و 
السعاد الحضور الذي  بدوره تفاعل مع الحدث باجمل الصور ، حيث صفق 

طويال و رقص على انغام الموسيقى الهنغارية حتى لحظة الوداع .
وعلى هامش االمسية ، قدم نادي الخريجين درع ناديهم الى السيد فوزي شنودي 

ممثال عن عائلة النادي االرثوذكسي كعنوان محبة و اخاء بين الناديين . 
       
ألدكتور ماهر زبانة      

عضو اللجنة الثقافية 
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نشاطات اللجنة الثقافية

معرض رسومات الرسام الكاريكاتير عماد حجاج ) ابو محجوب (

      

 ، األردني  الثقافي  االبداع  ألبراز  الثقافية  اللجنة  جهود      ضمن 
وتحت رعاية رئيس النادي السيد فوزي شنوده ،  وبحضور رئيس 
اللجنة الثقافية المهندس ريمون الحلته وأعضاء اللجنة،  أقامت اللجنة 
ُمبدع  حجاج،  الكاريكاتيرعماد  رسام  لرسومات  معرضاً  الثقافية 
شخصّية »أبو محجوب«. وقد افُتتح المعرض بحضور الفنان المبدع  
األطرش  عضو  خليل  د.  وألقى   ،   22/11/2012 الخميس  يوم 
الكبير  وبالفنان  بالحضور  فيها  رحب  ترحيبية  كلمة  الثقافية  اللجنة 
ووصفه فيها بأنه »فنان  موهوب ال ُيجارى وال ُيبارى،  وال يرضى 
بأقل من حق المواطن بالعيش الكريم وصون كرامته وحرّيته. امتهن 
الفن ورسم خطاً فنياً ارتقى فيه حدود األبداع الصحفّي، فرسم حدود 
الحرّية،  حرّية الفنان واألنسان والوطن، حمل على عاتقه هموم الناس  
ومشاكلهم ، فغدا الفن عنده رسالة حروفها  رسومات كاريكاتيرية 

تبكينا وتضحكنا. هو التلميذ والُمعلم في مدرسة فن الكاريكاتير العربّي، 
والعالمة البارزة على الساحة الفنّية األردنّية.«

ونوجه الشكر لشركة Dots Pro على رعايتها هذه الفعالية لصاحبها 
السيد طارق ايليا خوري الذين تبرعوا بطباعة اللوحات الفنية.

اشتمل المعرض الذي استمر ثالثة ايام، على رسومات متنوعة شملت 
اقباالً  المعرض  القى  وقد  واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  مواضيًع 

ملحوظا ً من جمهور النادي وزواره.
        

د. خليل األطرش     
        

عضو اللجنة الثقافية      
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 نشاطات اللجنة االجتماعية

حفل الهالوين
كان اطفال النادي االرثوذكسي على موعد مع فرقة ميشو شو وذلك خالل الحفل السنوي التقليدي الهالوين الذي اقامته اللجنة االجتماعية يوم 
الجمعة الموافق 2012/11/2 في قاعة وهبه تماري وقد شارك فيها ما يقارب مئتان وخمسون طفل مع ذويهم حيث لعبوا وغنوا و رقصوا مع 

فرقة ميشو شو وتم توزيع اكياس الشوكوالته على االطفال جميعا .
تشكر اللجنة االجتماعية كل من ساهم في انجاح هذا الحفل .
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نشاطات اللجنة االجتماعية
عرض أزياء شتاء 2013/2012

أقامت اللجنة االجتماعية في النادي االرثوذكسي حفالً خاصاً بمناسبة االعياد تخلله عرض أزياء لألطفال لموسم شتاء 2013/2012 اشتمل على 
مجموعة من الثياب اليومية وثياب مناسبات االعياد من محالت BHS حيث تنوعت من حيث الموديالت واأللوان والتصاميم.  قامت محالت 

Music Box بتنظيم موسيقى العرض بالموسيقى العصرية.  قام بتنظيم العرض وتدريب االطفال اآلنسة النا بشارات.
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حفل اضاءة شجرة عيد امليالد اجمليد

“اليوم تلد العذراء الفائق الجوهر . فتقدم األرض المغارة للذي ال يدنى 
منه والمالئكة يمجدونه مع الرعاة . والمجوس يسيرون اليوم مع النجم 

.  فانه ولد من أجلنا صبي جديد وهو االله الذي قبل الدهور.”  

المتروبوليت  السيادة  صاحب  رعى  االدارية  الهيئة  من  بدعوة 
فينيذكتوس الجزيل االحترام حفل اضاءة شجرة عيد الميالد المجيد 
.. رافق سيادته قدس االرشمندريت نكتاريوس منصور والشماس 
وأعضاء  رئيس  الحفل  حضر   . مخامرة   “ مهند   “ الكساندروس 
الهيئة اإلدارية ورئيس وأعضاء جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
باالضافة الى جمع غفير من أعضاء النادي وعائالتهم وأصدقائهم 
، استهل الحفل بالسالم الملكي .. كانت عريف الحفل لهذا االحتفال 
السيدة ريما كيال ، رئيسة اللجنة االجتماعية ، التي رحبت بصاحب 
السيادة والوفد المرافق وبالحضور الكريم متمنية للجميع عيد ميالد 
السيد  النادي  ثم دعت رئيس  مباركة  مجيد وسنة خالصية جديدة 
نكتاريوس  االرشمندريت  قدس  وأيضا  كلمته  اللقاء  فوزي شنوده 
الذي ألقى كلمة بالنيابة عن صاحب السيادة المتروبوليت فينيذكتوس 
والذي عبر فيها عن محبة هللا للبشر وطلب من الحضور الكريم أن 
يصلوا ويكونوا مع الرب دائما شاكرين له نعمه وعطاياه وقال ان 
ميالد السيد المسيح له المجد عنوان حياة جديدة فيها الخير والمحبة 

والسالم وتمنى أن يعم السالم القلوب والوطن بقيادة حضرة صاحب 
الثاني ابن الحسين المعظم وقال أيضا كما  الملك عبد هللا  الجاللة 
أن الكنيسة تجمع المؤمنين للصالة وللخشوع للرب الهنا .. كذلك 
للجميع  وتمنى   .. ويفرحهم  العائالت  يجمع  االرثوذكسي  النادي 

أعياد ميالد مجيدة وسنة خيرة مباركة .

االثوذكسية  الوطنية  المدرسة  أطفال  قامت مجموعة من  ذلك  بعد 
بالعزف على االالت الموسيقية ترانيم ميالدية وأيضا  أبدع كورال 
الى  باالضافة  الميالدية  بالتراتيل  االرثوذكسية  الوطنية  المدرسة 
على  والشوكوالته  الحلوى  وزعوا   )5( عدد  سانتاكلوز  وجود 

االطفال والحضور . 

المسيح ولد فمجدوه .. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه
وكل عام وأنتم بخير ،،،

هيئة حترير النشرة     

كلمة رئيس النادي في احلفل

صاحب السيادة المتروبوليت فينيذكتوس الجزيل االحترام 
متروبوليت فيالدلفيا

حضرات اآلباء األجالء 

أيها الحضور الكريم 

اسعد هللا مساؤكم بكل الخير والمحبة ,

يطيب لي في هذه األمسية اللطيفة ان أرحب بكم باسمي وباسم أعضاء 
الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي وأعضاء اللجنة االجتماعية بمناسبة 
عزيزة علينا جميعا إال وهي حفل إضاءة شجرة عيد الميالد المجيد إيذانا 
ببدء االحتفاالت الميالدية المباركة وقرب انتهاء عام 2012 وبدء العام 
والعافية  الصحة  بأثواب  ترفلون  وانتم  عليكم  أعاده هللا   2013 الجديد 
متمنيا ان تكون هذه األعياد أعيادا مجيده وتكون السنة المقبلة سنة خير 
وبركة على الجميع . ندعو الطفل اإللهي المولود في مغارة بيت لحم ان 
يعطينا جميعا الصحة والعافية والتوفيق والنجاح وان ينعم على أردننا 
الحبيب بالسالم واالطمئنان حتى يبقى هذا البلد ساحة أمن واستقرار في 
الثاني ابن الحسين المعظم  ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا 

وولي عهده المحبوب .

األرثوذكسية  الوطنية  للمدرسة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  ان  لي  اسمحوا 
بقيادة  الموسيقية  والفرقة  مخامرة  ماجد  األستاذ  بقيادة  الكورال  ولفرقة 
األستاذ همام عيد وعالء المصري والذين سيتحفوننا بالتراتيل الميالدية 

الجميلة واأللحان العذبة .

على  االجتماعية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  أيضا  بالشكر  وأتقدم  كما 
النادي األخرى وعلى  القاعة ومرافق  الجبارة في تزيين هذه  جهودهم 
عملوا  الذين  المجهولين  الجنود  كل  وإلى  المبارك  الحفل  هذا  ترتيب 

إلنجاح هذا الحفل .

حضوركم  على  جميعاً  الكريم  للحضور  بالمحبة  الموصول  الشكر 
الميالدية  األعياد  بداية  وهي  السنوي  االحتفال  هذا  في  والمشاركة 

المباركة .

وكل عام وانتم بألف خير ،
فوزي شنودة       
رئيس النادي      

نشاطات اللجنة االجتماعية
اجملد هلل في العلى وعلى األرض السالم  وفي الناس املسرة



11







14

نشاطات اللجنة الرياضية
النادي األرثوذكسي يتوج بطالً لسلة سن 13

توج فريق النادي األرثوذكسي لفئة سن 13 بكرة السلة بطالً للموسم 
في  المباريات  من  سلسلة  خاض  ان  بعد   2013/  2012 الرياضي 

المرحلة الثانية من البطولة والتي جاءت نتائجها كما يلي :

التطبيقية  والعلوم  الرياضي  أندية  على  األرثوذكسي  النادي  فوز 
بعد  البطولة  على  والحصول  والجليل  يوبا  وكفر  االتحاد  ومدارس 

غياب استمر موسما ً واحدا ً .

في  االربعاء2012/10/31  يوم  مساء  أقيم  الذي  اللقاء  ختام  وفي 
صالة األمير حمزة قام رئيس االتحاد هالل بركات بتوزيع الكؤوس 
األول  بالمركز  األرثوذكسي  وهي  الفائزة  الفرق  على  والميداليات 
والرياضي بالمركز الثاني والعلوم التطبيقية بالمركز الثالث ومدارس 

االتحاد بالمركز الرابع .

مثل فريق النادي الالعبون: زيد دبابنه  زيد عبد ربه ، هاشم عالونه 
، محمد ذويب ، حنا جحا ، أنطوان المنير ، سمير نينو ، زيد بخاري 
، جوني الجدع ، رامي مصطفى ، ضياء عمر ، طالل حمزة ، جواد 
فاخوري ، مجد المنى ، عالء قويدر ، عمر بخاري ، عبد هللا ماضي 

، اندريه أبو الليل ، احمد شعراوي، احمد األحدب 

أشرف على تدريب الفريق المدرب يوسف كيال 

نتائج بطولة سن 17 بكرة السلة

نظم االتحاد األردني لكرة السلة بطولة األندية لفئة سن 17 بمشاركة 
الموافق  الثالثاء  يوم  مساء  البطولة  فعاليات  وانطلقت  نادياً   11

.2012/10/2

الى  المشاركة  الفرق  تقسيم  بعد  األولى  المرحلة  مباريات  أقيمت 
مجموعتين :

	  

 ، الوحدات   ، الرياضي   ، األرثوذكسي  النادي  فريق  : تضم  األولى 
التطبيقية ، مدراس االتحاد ، نشامى األردن 

الثانية : تضم فرق كفر يوبا ، الجليل ، االشرفية ، كفر عوان ، بشرى 

جاءت نتائج مباريات المرحلة االولى كما يلي : 

فوز النادي األرثوذكسي على الوحدات  66 – 54 
فوز النادي األرثوذكسي على كفر يوبا 69 -65

فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 82 – 79
فوز النادي األرثوذكسي على الجليل 88 – 30 

خسارة النادي األرثوذكسي امام نادي العلوم التطبيقية 65 – 69 

لهذه  النهائية  المرحلة  من  الثاني  الدور  بالمباريات  نوافيكم  وسوف 
البطولة والترتيب الذي حصل عليه فريق النادي في النشرة القادمة .

سيدات النادي األرثوذكسي يحققن املركز 
الثاني بكرة الطاولة 

لكرة  األردني  االتحاد  نظمها  التي  لألندية  السيدات  بطولة  ضمن 
الطاولة خالل الفترة من

للشباب  الحسين  بمدينة  اليرموك  صالة  في   2012/11/13  –  5  
بمشاركة خمس فرق أندية ، األرثوذكسي ، الشجرة، أبو نصير ، سمر 

جاءت نتائج المباريات لفريق النادي على النحو التالي : 
فوز النادي األرثوذكسي على ابو نصير 3 – صفر

فوز النادي األرثوذكسي نادي سمر 3 – صفر
فوز النادي األرثوذكسي نادي الشجرة 3 – صفر

خسارة النادي األرثوذكسي امام نادي المدينة 3 – 2

على  بحصوله  السابق  بمركزه  النادي  فريق  احتفظ  النتائج  وبهذه 
المركز الثاني .

النادي األرثوذكسي يحصد بطولتي األشبال 
والبراعم بكرة الطاولة

متكن فريق األشبال والناشئني بكرة الطاولة من احلصول على بطولة 
كرة  احتاد  نظمها  والتي  الطاولة  بكرة  العمرية  للفئات  األندية  دوري 
من  الفترة  للشباب خالل  احلسني  مبدينة  اليرموك  في صالة  الطاولة 

. 2012/10/23 – 18

جاءت نتائج بطولة األشبال على النحو التالي : 

فوز النادي األرثوذكسي على نادي ابو نصير 3 – صفر
فوز النادي األرثوذكسي على نادي القلعة 3 – صفر

فوز النادي األرثوذكسي على نادي منشية أبو حمور 3 – صفر
فوز النادي األرثوذكسي على نادي املدينة 3 – 2
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نشاطات اللجنة الرياضية
جاءت نتائج بطولة البراعم على النحو التالي : 

فوز النادي األرثوذكسي على نادي العقبة 3 - صفر
فوز النادي األرثوذكسي على نادي اليرموك 3 - 1
فوز النادي األرثوذكسي على نادي القلعة 3 - صفر

فوز النادي األرثوذكسي على نادي منشية أبو حمور 3 – صفر
فوز النادي األرثوذكسي على نادي الجزيرة 3 – 1

وفي بطولة الناشئين  حقق فريق النادي المركز الثالث بعد فوزه على 
نادي الشجرة 3 – صفر وعلى نادي ابو نصير 3 – صفر ، وعلى نادي 

العقبة 3 – صفر وخسارته امام نادي الجزيرة 3 – 2 

وفي الختام قام راعي الحفل سعادة السيد سمير منصور رئيس االتحاد 
بتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز المالية

فرح  االستاذ  الرياضية  اللجنة  رئيس  بحضور  المشاركة  الفرق  على   
شنودي ورئيس لجنة كرة الطاولة السيد أسامة خوري .

	  

	  

برعاية سمو األميرة دانا فراس رعد
وبدعم من شركة النواة )كناري (

النادي األرثوذكسي ينظم بطولة بالتنس للسيدات

تحت رعاية سمو األميرة دانا فراس رعد وبدعم من شركة النواة 
برئاسة  األرثوذكسي  النادي  في  التنس  لجنة  نظمت   ) )كناري 
الدكتور وليد شحاتيت بطولة مفتوحة للسيدات صباح يوم الثالثاء 
الموافق 2012/11/13 بمشاركة 15 العبة تمثل نخبة من سيدات 
المجتمع من األعضاء والضيوف وبمتابعة فنية من قبل السيدة رندة 

النمري والمدرب باسل تيم .

وقد أسفرت البطولة عن النتائج التالية :

المركز األول + ريم حلبي – السيدة الكورية -  سو
المركز الثاني – سوسن عليان + اولغا هلسه

بتوزيع  رعد  فراس  دانا  األميرة  سمو  قامت  البطولة  ختام  وبعد 
الجوائز على مستحقيها بحضور السيد احسان عنكي مديرالشركة 
للمشاركات  اجتماعي  حفل  إقامة  الختام  حفل  تضمن  كما  الراعية 

أضفى أجواء رياضية عالية  لكافة الحاضرين .

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية 

تشرين  لشهر  الزهر  طاولة  فعاليات  نتائج  جاءت 
الثاني  2012 كتالي : 

املركز األول : توفيق منصور                  
املركز الثاني : عصام قصار
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خبر و تعليق
الخبر 

تقول الدراسات إن التغييرات الفسيولوجية التي تحدث مع تقدم السن ، تختلف من مجتمع آلخر ، كذلك فان التغييرات النفسية تختلف من مجتمع 
آلخر ، ففي الدول المتقدمة يعيش المسنون بعيداً  عن أبنائهم ، ويعيش المسن في عزلة اجتماعية في دور المسنين حيث يعيش بعيداً  عن أهله 

وأقاربه وأصدقائه وتسيطر عليه الكآبة ، وتشير الدراسات بان االكتئاب بين مثل هؤالء المسنين بارتفاع متواصل . 
التعليق 

ما يحدث في الدول المتقدمة أصبح يحدث اآلن في دول العالم الثالث ، حيث أصبح األبناء لألسف يتركون والديهم ويهاجرون بحثاً  عن العمل 
، او أصبح االبن يعيش في المنزل المستقل بعيداً  عن والديه ويبقى اآلباء كذلك يعانون من الوحدة والعزلة التي تقود إلى الكئابة ومشاكل نفسية 

أخرى، إنها مشكلة اجتماعية دولية تتعاظم بشكل مستمر . 

الخبر 
الجبل األخضر بمحافظة عجلون وقطع مسافة ستة  ليلة كاملة في أحراش  تاه  ً عمره سنتان في عجلون  المحلية إن طفال  جاء في األخبار 

كيلومترات في األحراش إلى أن عثرت فرق البحث في مديريتي الشرطة والدفاع المدني عليه وكان بصحة جيدة والحمدهللا . 
التعليق 

السؤال الذي يواردنا اآلن كيف ضاع هذا الفتى في األحداث وأين أهله وجيرانه وقد مرت عليه ليلة كاملة هناك ، وتقول قوات الشرطة والدفاع 
المدني إن حيوانات مفترسة تظهر هناك في األحراش أحياناً  ولكن إرادة هللا تعالى أن يبقى ذاك الطفل حياً  ، وحين عثر عليه كان شديد التعب 

والخوف واإلرهاق بالطبع . 

الخبر 
تمكن مواطن تركي يعمل ماسحاً  لألحذية من ان يجمع خالل 23 عاماً  كمية من النقود التي كان من المفروض أن ينفقها على التدخين لو كان 
مدخناً  ، وقد خطرت فكرة للتركي بان يقوم طوال هذه الفترة بإعطاء زوجته يومياً  ثمن علبة سجاير كان سيشتريها لو كان مدخناً  . وبعد 23 

عاما ً تمكن من امتالك بناء من أربعة طوابق وكان هدفه من ذلك هو تامين مستقبل أوالده السبعة . 
التعليق 

مبروك لهذا التركي الذكي على ما فعله ونحن إذ نبارك له نتمنى على أبنائنا وخالنا المدخنين أن يحذوا حذو هذا الرجل الطيب الذي أيضا ً 
وبالتأكيد حافظ على صحته كذلك من أضرار التدخين .

الخبر 
حذر خبراء اقتصاديون الحكومة الجليلة في األردن من اتخاذ قرار يتعلق بزيادة األسعار مؤكدين وجود حلول عديدة أمامها لالبتعاد عن جيب 
المواطن الذي يعاني حالياً  من صعوبة توفير لقمة عيشه ، واقترح الخبراء ان تراجع الحكومة الجليلة القوانين الضريبية واإلعفاءات التي تمنح 

إلى الشركات الكبيرة والقطاعات المالية التي تحقق أرباحا ً كبيرة . 
التعليق 

نضم صوتنا إلى أصوات الخبراء وندعو الى التخفيف ما امكن على المواطن من األعباء ، لقد تحمل المواطن الفقير والمتوسط الحال تحمل 
الكثير من الضغط وما زال . 

                                                                              هيئة تحرير النشرة 

ايها العضو الكريم ... هل تعلم

      أ( أن جسم اإلنسان يحتوي على دهون ما يكفي لسبع قطع من الصابون . 
ب( أن قوة عضالت الرجل في سن الخامسة والستين تعادل قوة عضالت المرأة في الخامسة والعشرين .

ج( أن الكونجرس األميركي اصدر قانونا ً يحرم الرق ّ والعبودية في الواليات المتحدة عام 1862 .
د( وأنه على أثر انتهاء الحرب العالمية األولى عام 1918 تنازل اإلمبراطور األلماني فيلهلم الثاني عن العرش وأعلنت ألمانيا النظام الجمهوري . 

هـ( وأن أول بئر نفطية حفرت في العالم كانت في والية بنسلفينيا األميركية عام 1859 . 
 و( وأن بناء السد العالي في مصر تطلب مده 11 عاما ً حتى انتهى العمل به عام 1970 .

 ز( وأن سفينة الفضاء السوفيتية فوستوك )رقم 1 ( اخترقت الغالف الجوي وعلى متنها رائدا الفضاء الكابتينين يوري جاجارين ومساعده الذي أصبح 
أول إنسان يطير في الفضاء الخارجي بعد العديد من المحاوالت التجريبية وكان ذلك عام 1961 .

ح( وان جامعه طوكيو اليابانية تأسست عام 1877 على النمط الغربي لتأخذ بالتوسع وتعد األولى في آسيا وتضم اليوم اثنتي عشرة كلية واحد عشر 
مركزا للبحوث وفيها حوالي 30 ألف طالب منهم 14 الفا ً بالدراسات العليا وتدرس الطب باالسلوب الغربي .

ط( وأن عمر خورشيد ، عازف الجيتار الكهربائي المصري ، الذي عزف في أغنية أنت عمري الم كلثوم والحان محمد عبدالوهاب ، مات شابا ً في 
حادث سير مؤسف . 

ي( وأن أربعة أشياء في حياتك حاول أن ال تفعلها ) فقدان الثقة ( ) ونكث العهد ( ) وتحطيم   العالقات ( ) وكسر القلوب ( فهذه األشياء ال تحدث صوتا 
ً عند فعلها ولكنها تسبب الكثير من األلم . 

ك( وان أعظم ثالث فضائل في الحياة هي : الحكمة والصدق واإليمان . 
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الكردينال
بشاره بطرس الراعي

تم مؤخرا ً وببركة قداسة البابا بندكتوس السادس عشرمنح غبطة البطريرك الماروني في لبنان مار 
بشاره بطرس الراعي، رتبة كردينال وهي أعلى رتبه كنسية لدى الكنيسة الالتينية التابعة للفاتيكان 
في روما ، وبهذه المناسبة يعرب النادي االرثودكسي ممثال ً بهيئته اإلدارية وبجميع كوادره عن 
أصدق التهاني والتبريكات لغبطة الكاردينال الراعي ولثقة قداسة البابا بكفاءته ولشخصيته المحببة 

لدى الجميع ، راجين له كل توفيق وللرعوية المارونية في لبنان كل نجاح. 

مبروك ......  

تهنئة
      

البابا الجديد في مصر
4/11/2012

االنبا تواضروس الثاني

الفرصة،  هذه  ينتهز   ، الهاشمية  األردنية  المملكة   ، في عمان  االرثوذكسي  النادي  إن 
لألقباط  وبطريركا  لإلسكندرية  بابا  بالقرعة  الثاني  تواضروس  االنبا  انتخاب  فرصة 
االرثودكس في العالم كي يعرب عن أصدق التهاني لصاحب الغبطة على ثقة األقباط 
االرثودكس فيه متمنيا ً له كل التوفيق في مهمته الجديدة وللشعب القبطي االرثودكسي 

في مصر وفي الشرق األوسط وبعديد من دول العالم كل النجاح واإلقبال .

مبروك لغبطة البطريرك تواضروس الثاني
         ومبروك ألخوتنا األقباط االرثوذكس في

     األردن وفي مصر

	  

	  

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

ينعى رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية و أسرة النادي األرثوذكسي 
المرحومه

 
"وداد ميخائيل خوري"

ام عيسى
زوجة الوجيه الفاضل عيادة عيسى زريقات

 
ووالدة عضو الهيئة العامة / عضو الهيئة اإلدارية األسبق

السيد فادي زريقات

سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته 

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى اسرة النادي االرثوذكسي المرحوم

"حنا سليم حنا بيترو"

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
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المسيح ولد فمجدوه 

عيد الميالد المجيد

ميالدك أيها المسيح الهنا ، قد أشرق نور المعرفة في العالم
الن الساجدين للكواكب ، به تعلموا من الكوكب

السجود لك يا شمس العدل
وان يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت

يارب المجد لك
+++

العاملة  لجانه  وبجميع  اإلدارية  بهيئته   ً ممثال  األرثوذكسي  النادي 
وبكافة كوادره، يعرب عن أصدق التهاني والتبريكات ألعضاء النادي 
ولعائالتهم الكريمة بعيد الميالد المجيد، الذي يصادف يوم الثالثاء في 

25 كانون األول عام 2012 .

نسال المولى عز وجل ان يرعانا جميعا ً برعايته الربانية المقدسة وان 
الزمن  غوائل  من  الغالي  بلدنا  يحمي  وان  وأذى  مكروه  كل  عنا  يبعد 
برعاية سيد البالد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم، وان 
ينعم علينا باالستقرار وبالمحبة والوفاق ببركة صاحب العيد السعيد ربنا 
مريم  العذراء  والدته  وبشفاعات   ، المجد  له  المسيح  يسوع  ومخلصنا 

عليها السالم. 
+++

دعونا نرتل جميعا ً ونقول : 
المسيح ولد فمجدوه – المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه – المسيح 

على األرض فارتفعوه 
رتلي للرب أيتها األرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج ألنه قد تمجد.

+++ 
وقال أمير الشعراء أحمد شوقي بالميالد المجيد 

ولد الرفق يوم مولد عيسى             والمروؤات والهدى والحياء
وازدهى الكون بالوليد وضاءت       بسناه من الثرى األرجاء

وسرت آية المسيح كما يسر           ي من الفجر في الوجود الضياء
تمأل األرض والعوالم نورا ً           فالثرى مائج بها وضاء

+++
عيد سعيد وميالد مجيد ، وكل عام وانتم جميعا ً بخير 

           هيئة تحرير النشرة 
 

ماقل ودل

واليكم فيما يلي الزاوية
الثانية منها

  أعلل النفس باآلمال أرقبها 
 ما أضيق العيش لوال فسحة األمل 

****
 على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
 وتأتي على قدر الكرام المكارم 

****
التطرف والتخلف زميالن مزمومان

****
من راقب الناس مات هما ً

****
ليس بالخبز وحدة يحيا اإلنسان

****
وظلم دوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند

****
المطر ال ينزل بغير سحاب

****
كل شجرة تعرف من ثمارها

****
قال الرب يسوع المسيح له المجد

طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا يدعون
إعداد 

هيئة تحرير النشرة

سبحوا الرب
يا عبيد الرب

سبحوا
اسم الرب

ليكن
اسم الرب 

مباركا ً
من االن

والى االبد
آمين

المزمور 113
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سام بسام ابراهيم ابو مريم 

باسل عامر برهم قاقيش 

ياسمينا خالد كامل علم

فرانكو الياس فرانكو ماريا 

انجلينا باسل بدر ننيس 

قيس نبال جميل حجازين 

ماريا نبال جميل حجازين 

بريال نبال جميل حجازين 

جوي فريح عيىس حداد 

ليث ايهاب نقوال البله

بشاره فادي بشاره غاوي

عمر ثائر ابراهيم قبعه 

جوليان زياد سامل النرب 

جون رائد حنا وكيله 

نديم رائد حنا وكيله

جونا عمر زيك هلسه

سابني نارص ادمون خوري

كرم غسان نقوال الشامي 

فارس يعقوب عيىس البله 

امري معتز وليم هلسة

فادي نبيل عزت الصوصو 

كاترينا جريس شاكر تادرس 

عيىس حنا سامي سوداح

راية رائد انور الداود

مسك سامر يوسف حامد 

جويل سهيل كامل سمعان

ليا نقوال جورج ابو خرض 

رمزي سمري نينو

فارس حسام عساف حداد 

مروان يعقوب مروان قاقيش

جويل زياد الياس بطشون 

كرم سامر شتيوي حداد 

ساندرا سامر شتيوي حداد 

يزن عصام الياس نينو

سينثيا عصام الياس نينو

هاشم رائد عصام املظفر

كريم رائد عصام املظفر

زين عمر فخري حزينه

انجيال نزار الفريد فضه

جاد خلدون امال نفاع 

باسل لؤي توفيق ايوب 

غزل طارق سامي عوميرين

ماريا عالء عبدالله حداد 

تالني حسام خليل نفاع 

الرابعة

الرابعة

الثانية

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الخامسة

الثانية

الرابعة

الخامسة

الخامسة

الرابعة

الثانية

الخامسة

الرابعة 

الثانية

الرابعة

الرابعة

الثانية

الخامسة

الثالثة

الثانية 

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثانية

الثالثة

الثانية

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

12/02

12/02

12/02

12/02

12/03

12/03

12/03

12/03

12/03

12/03

12/03

12/03

12/04

12/04

12/04

12/04

12/04

12/05

12/05

12/05

12/06

12/06

12/06

12/06

12/07

12/08

12/08

12/08

12/09

12/11

12/11

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/13

12/14

12/15

12/15

12/16

12/16

الينا هاين فوزي بيرتو

باسل ايوب وائل زعرب 

جويل عمر شاريل قمر 

قيس عامد الياس الناعوري 

انجيلينا طارق عصام الساحوري 

رسالن سليامن عبد الفتاح الحنيطي 

منى سمري اسكندر ميمون

نايف فراس نايف النرب 

زيد سعد جريس املعرش 

كريم جاك موريس قهوجي 

مارينا طارق خريستو الشامي

طارق وسام جربا ساحلية

ريان لؤي حنا فاخوري 

سند فادي وليم عمريه

جنى ليث خليل حداد

رغد زياد يحيى الكيايل 

فادي سامر اميل زبانه

زياد خلدون امال نفاع 

كريم حنا مناويل البوري 

سلمى سامي حسام االفغاين 

سلمى غالب نعامن الحن 

اميل غالب نعامن الحن 

تالني احسان الياس عنيك 

جاد مازن سليامن حدادين 

جوليا مازن سليامن حدادين 

يزيد جايب خليل معايعه

بطرس واثق بطرس سمريات

كارال سعد جريس املعرش

صخر بشار صخر سمريات 

سند خالد سويلم حداد 

كنده بشار هاين سامرنه

تاال ماهر حنا ابو غطاس

راكان فادي نواف داود

مرينا خالدحليم نارص 

راية احمد بشري الشيخ ذيب 

مريم احمد بشري الشيخ ذيب 

مها نبيه اميل الحلته 

جويل جوين زياد عساكرية 

تاال اسامه عبد الحميد قطناين 

راية سامر موىس حداد

جامن سامر موىس حداد

جوانا امجد عصام املظفر

هيا ماجد داود بقله

الرابعة

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

االوىل

الثانية

الثانية

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الرابعة 

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الثانية

االوىل

الخامسة

الخامسة

االوىل

الثانية

الثانية

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الرابعة 

الثانية

الثالثة

الثانية

الثانية

الثانية

االوىل

12/16

12/17

12/17

12/17

12/17

12/17

12/18

12/21

12/21

12/21

12/21

12/21

12/22

 12/23

12/23

12/24

12/24

12/24

12/24

12/25

12/25

12/25

12/25

12/25

12/25

12/25

12/25

12/26

12/26

12/27

12/27
12/28

12/28

12/29

12/29

12/29

12/29

12/29

12/29

12/29

12/29

12/30

12/31

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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  سمعان           حنا سمعان عابودي    تريز ناصيف نينو  2012/09/29

    Jacky         ميشال جوزيف عيش    سهري ناجي عمرية      2012/11/05 

مواليد  مباركة

عماميد مباركة 
اسم الطفل    اسم االب          اسم االم           تاريخ العماد

ليىل اميل فرعوين           2012/11/23      كميل              نبيه كميل رفيدي 

تهنئة

فارسة الشهر
الموظفة / عال جالس الصايج

تعمل يف النادي منذ تاريخ 2006/09/01 بوظيفة سكرترية النشاط الريايض

تم اختيارها لتكون فارسة الشهر إلنجازها ملهام عملها،

 وقيامها بجميع متطلبات وظيفتها بتميز وكفاءة

 إدارة النادي تهنئ اآلنسة عال عىل هذا االنجاز وتبارك لها فوزها بلقب فارسة شهر ترشين الثاين

تهنئة بالتخرج
الرياضية  اللجنة  رئيس  نائب  األيوب  جورج  الدكتور  زميلهم  يهنئون  الرياضية  اللجنة  وأعضاء  رئيس 

وعقيلته السيدة جاكلين األيوب عضو لجنة السيدات بحصول نجلهم 

المهندس يعقوب جورج االيوب

 University Of Nottingham على درجة الماجستير بالهندسة الصناعية واإلدارة من جامعة

  Manufacturing Engineering And Management تخصص 

ألف مبروك ...عقبال الدكتوراه

 

حكمة العدد

رأس الحكمة مخافة الله

املزمور 111 وآية 10

إعداد هيئة تحرير النرشة                                  

ممنوع التدخين 

تحت طائلة املساءلة القانونية 
مبوجب أحكام قانون الصحة العامة من 
أرضار التدخني رقم 47 لسنه 2008 مينع 

التدخني يف األماكن العامة ووسائل النقل . 
     

نرجو اإللتزام مع الشكر...
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خاطرة
بقلم : فريد جبرا عوض

عضو هيئة تحرير النشرة

احلركة االرثوذكسية

قدمياً 

وانطلقت مجددا ًمن مدينة القدس بعد إعالن الدستور العثماني

 مالحظة :
 ان املعلومات والتواريخ الواردة في املقال
 مأخوذة من أكثر من مرجع ومن ذكريات

املرحوم خليل السكاكيني ) في كذا أنا يا دنيا(

-  ويبدو أن دستورا ً عثمانيا ً جديدا ً قد أعلن عن إصداره عام 1908 
ً بموجبه للحركة األرثوذكسية وقتئذ أن تتحرر من القيود  وأصبح ممكنا 

االستعمارية أو من بعضها آنذاك على األقل.

-  كلنا باعتقادي، نحن أصحاب الشأن ،كنا نعلم بان الحركة االرثودكسية 
كانت قائمة وقتئذ ولكنها كانت في سبات عميق أثناء الحكم العثماني وان 
مقرها كان في مدينة القدس وبأن الكفاح مع الرئاسة الروحية حول حقوق 
السلبية  الظروف  رغم   ً قائما   ً ايضا  كان  العربية  األرثوذكسية  الطائفة 
واألوقات الصعبة والحكم التعسفي لالستعمار البغيض ورغم تغير الزمن 
العربية  االرثودكسية  فالحقوق   ، السلطة  أصحاب  األشخاص  واختالف 
المهضومة، بقيت كما هي عليه اليوم بسبب هيمنة الرهبان اليونان على سدة 
الكرسي األرثوذكسي االوروشليمي وبدعم أكيد من االستعمار وعناصره، 
وتعود مسؤولية ذلك كله ، كما تقول المراجع ، على االستعمار من ناحية 
وعلى عاتق آخر البطاركة العرب االرثودكس في بالدنا ، أي قبل حوالي 
من  عربي  وهو   ، هللا  رحمه  عطاهلل  البطريرك   ، مضت  عام  خمسمئة 
سوريا الكبرى كما قيل وسوريا الكبرى كانت تضم البالد العربية المحيطة 
والمجاورة لألرض المقدسة ،ّ وتقول المراجع بان البطريرك عطاهلل رحمه 
ً ودعمه بشكل  ً جدا  ذكيا   ً يونانيا   ً تبنى شابا  قد  ، كان  إليه  هللا وأحسن 
لسدة  له  وريثا  الكنسية وسماه  الرتب  أعلى  إلى  به  بلغ  ان  إلى  متواصل 

الكرسي األرثوذكسي االوروشليمي . 
-   ومن تلك النقطة انطلق ذاك الراهب الذكي والمتعصب ليونانيتة في 
تعميق السيطرة اليونانية على الكرسي األرثوذكسي، وبقيت تلك السيطرة 
فوق رؤوسنا حتى اليوم وبدعم واضح من االستعمار العثماني أوالً  ثم من 

االنتداب البريطاني ثانيا ومن االستعمار اإلسرائيلي الحالي ثالثا ً . 
-    أعود للحركة األرثوذكسية العربية منذ عام 1908 ، أي قبل اكثر 
بالتجمع  العربية  األرثوذكسية  الطائفة  رجال  بدأ  حيث   ، عام  مئة  من 
الجمعية   ( أسموها  جديدة  هيئة  تشكيل  الحركة  وقررت  الشمل،  ولـّـم 
وبتحديث  اجتماعاتها  بعقد  العتيدة  الجمعية  تلك  وبدأت   ، األرثوذكسية( 
من  المهضومة  كامل حقوقها  واسترداد  الطائفة  رفع شأن  بهدف  غاياتها 
األرثوذكسية  للجمعية  التاريخي  السجل  ويقول   ، اليونانيين  الرهبان  قبل 
أنها شكلت لجنة فرعية خاصة لوضع سجل المطالب التي سيتم تقديمها ) 
ألخوية القبر المقدس ( سعيا ً السترداد ولو بعض من حقوقها ، وكانت 

تلك المطالب تتضمن ، كيفية الحصول والتصرف ببعض األموال الناتجة عن 
الدخل العام للبطركية والكنائس ، من اجل دعم المدارس والجمعيات الخيرية 
والمستشفيات األرثوذكسية ، العربية ، كما وتضمنت المطالب السماح ألبناء 
كانت  الزيارات  تلك  ان  يبدو  وكما   ، المقدسة  لالماكن  بالزيارات  الطائفة 
ممنوعة حينذاك على أبناء الطائفة ، كما تضمنت المطالب ، وأخيرا ً وليس 

آخرا ً ، بإلغاء العادات القديمة التي كانت قائمة وقتئذ . 
-  هذا وأخوية القبر المقدس ،” التي تتكون من الرهبان اليونان وحدهم ، قد 
انتدبت راهباً  يونانياً  يحمل رتبة ارشمندريت لمقابلة اللجنة الفرعية للجمعية 
واالستماع للمطالب المذكورة ، فتم االجتماع وبعد االستماع للمطالب البسيطة 

جدا ً إياها أجاب االرشمندريت بما يلي : - 

أوال ً ( أما المال لألغراض الدينية والدنيوية فنحن أحرار بان نسمح به 
اوان نرفضه .

ً ( وأما أماكن الزيارة فال حق لكم بها او التدخل في أمرها وقد  ثانيا 
حاول الروس قبلكم فلم يفلحوا فنحن وحدنا أصحاب الحق في 

الزيارات . 
فال   ) تفاصيلها  أنا  اعرف  ولم   ( القديمة  الدينية  العادات  وأما   ) ثالثاً 
تمس  ال من قريب وال من بعيد ، فنحن وحدنا أصحاب الحق 

واالمتياز فيها .
 

-  وجاء جوابه على المطالب البسيطة تلك استهزائيا ً واضحا ً وفيه الكثير 
من االستخفاف بالمطالب وبالوفد وبأهل البالد أصحاب كل شيء ، وعلى أثر 

ذلك غضب أعضاء الوفد وانسحبوا من االجتماع بدون وداع ، أما 
االرشمندريت المستهزئ ، فكان أقل رتبة كنسية من األسقف او المطران،  
وبالتالي جاء االجتماع معه مضيعة للوقت ومجرد محاولة لعرقلة األمور 

وإلبقائها على حالها كالعادة .

أيها القارئ الكريم ... إن مشكلتنا اليوم مع رجال الدين اليونان ، ما زالت كما 
هي عليه قبل مئات السنين ، وان التسلط اليوناني على حقوقنا ما زال موجوداً  
حتى اليوم ، لكننا لن نرمي السالح أبدا ً وسنبقى على عزمنا لتحصيل ما هو حق 

لنا كما كان حقا ً ألسالفنا قبال وكما سيبقى حقا ً ألوالدنا وألحفادنا من بعدنا .
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