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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

رئيس اللجنة الثقافيه/ رئيس هيئة حترير النشره
املهندس رميـــون حلتــــه  

االنتخابات التكميلية للنادي

اإلدارية  للهيئة  تكميلية  انتخابات  عام  كل  من  آذار  شهر  في  تجرى 
حيث تنتهي عضوية 6 أعضاء من أصل 12 عضواً يحق لهم إعادة 
الترشيح لمن يرغب منهم لدورة جديدة إذا لم يكن قد أمضى دورتين 

متتاليتين في الهيئة اإلدارية حسب آخر تعديل للنظام الداخلي . 

بشكل  للنادي  اإلدارية  الهيئة  دم  تجدد  التي  االنتخابات  هذه  وتهدف 
دائم ومستمر مع محافظة 6 أعضاء على مواقعهم لضمان التواصل 
ومتابعة القرارات فمن يرغب بالخدمة ولديه اإلمكانيات فليتقدم ومن 
أن  يستطيع  وال  الكفاية  فيه  بما  أعطى  قد  أنه  األعضاء  من  يشعر 
ورغبة  حماساً  أكثر  ألعضاء  المجال  ويترك  فلينسحب  المزيد  يقدم 
في خدمة هذا النادي العريق واستمرار تقدمه وازدهاره فالخدمة في 

النادي تكليف وليس تشريفاً .

االنتخابات في النادي كما هي االنتخابات في مجلس النواب والبلديات 
وغيرها حيث يتقدم البعض بوعود بالعمل والتطوير ولكن هذه الوعود 
سرعان ما تذوب كما يذوب الثلج في أيام الصيف فور الوصول إلى 
للناجحين ولنا عبرة في ذلك من أعضاء مجالس  المقعد المخصص 
النواب السابقة فالبعض ينجح في االنتخابات ولكنه يفشل في االنسجام 
والتنسيق مع جهود اآلخرين والبعض يفشل ألنه ليس لديه ما يعطيه 

أكثر من المظاهر الخادعة . 

أن العمل في النادي هو عمل تطوعي خدمي اجتماعي وال يفترض أن 
يكون لعضوية الهيئة اإلدارية أية منافع شخصية بل على العكس من 
ذلك أنه يقدم وقته وجهده لخدمة النادي ورفعة شأنه دون أي مقابل .

مع  عليها  االتفاق  يتم  لالنتخابات خطة عمل  للمترشح  كان  لو  حبذا 
زمالء آخرين لتشكيل كتلة متفاهمة منسجمة بدالً من االعتماد على 

أصوات العائلة أو المنطقة أو غيرها .  

هناك مالحظة جديرة باالهتمام في موضوع االنتخابات فالمعلوم أن 
من يحق لهم الترشح في االنتخابات هم األعضاء العاملون فقط وهناك 
دوماً طلب بزيادة عدد األعضاء العاملين بينما هناك رأي آخر بأن 
من  لمزيد  داعي  وال  النادي  أعضاء  تمثيل  خير  يمثل  الحالي  العدد 

األعضاء العاملين . 

أعضاء  من  العاملين  األعضاء  معظم  اختيار  سابقة  فترة  في  تم  وقد 
اللجان العاملة في حينه بينما علمت أن هناك عدداً من األعضاء كان 
لهم دور سابق بأعمال اللجان في سنوات سابقة ولم يتم اختيارهم علماً 
بأنهم يرغبون باالنضمام إلى األعضاء العاملين ولهذا نأمل من الهيئة 
اإلدارية الجديدة عند اختيار األعضاء العاملين مستقبالً أن تراعى من 
هناك  أن  كما   ، للخدمة  لديه مؤهالت  أو من  سابقة  لجان  في  خدموا 
أعضاء عاملين هم بالفعل غير عاملين وال يترددوا على النادي حتى 
ضمن  أعدادهم  تقليص  يمكن  وهؤالء  العامة  الهيئات  اجتماعات  في 

أسس مدروسة وقد سمح النظام الداخلي للنادي بهذا اإلجـراء . 

نتمنى للمترشحين ضمن هذا اإلطار الفوز في الدورة الجديدة ونتقدم 
بالشكر الجزيل لمن انتهت مدة عضويته و ال يرغب بالترشح أو ال 

يسمح له النظام بذلك فقد كفى ووفى . 



33

أسرة النادي األرثوذكسي بإدارتها
 وموظفيها ومنتسبيها

ترفع أسمى آيات التهنئة إلى صاحب الجاللة الملك عبدا هلل الثاني ابن 
الحسين حفظه هللا ورعاه والى األسرة األردنية الكريمة . 

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتدعو هللا عز وجل أن يعيد هذه 
بالخير  والعربية  اإلسالمية  األمة  على  عديدة  سنين  الكريمة  المناسبة 

وبالسعادة والنجاح.

ابن  الثاني  الملك عبد هللا  الجاللة  لمقام لصاحب  نرفع  أن  كما ويسرنا 
الحسين المعظم وتهانينا الحارة بمناسبة عيد ميالده السعيد والذي صادف 

في الثالثين من كانون الثاني 2013 .

وكل عام وجاللة الملك بخير وعافية

األسبوع العاملي للوئام بني األديان

أطلق جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين مبادرة تدعو إلقامة أسبوع عالمي للوئام بين األديان وذلك في األسبوع 
األول من شهر شباط من كل عام . 

وّتبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك المبادرة في 2010/10/30 وقام سمو األمير غازي بن محمد المبعوث 
الشخصي والمستشار الخاص لجاللة الملك بتقديم القرار الخاص بالمبادرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وهي 

تحمل العنوان التالي :

) األسبوع العالمي للوئام بين األديان (
في األسبوع األول من شهر شباط من كل عام

إنَّ الرجلَ العظيَم هو مّن أحبَّ الَخير وسعى وراَءهُ كي ِيُدِرَكُه

هيئة تحرير النشرة
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اخبار النادي

 
 

السبدة أعضبء النبدي األرثىركسً الكرام 
 

ولجمٌع األعمار، تم تحدٌث أكبر عدد ممكن من عناوٌن ومعلومات أرباب األسر،  للنادي األرثوذكسً،فً ضوء التواصل المستمر مع أعضاء النادي وعائالتهم فً مختلف النشاطات الداخلٌة 
، وضمان استمرارٌة "منا على تقدٌم ما هو أفضل دائما" لهذه العملٌة تقرر إضافة معلومات مفصلة تخص الهواتف والبرٌد االلكترونً للزوجة واألبناء، الرجاء تعبئة النموذج أدناه حرصا" واستمرارا

.   المكان األفضل لنا وألبنائنايالتواصل معكم وجعل النادي األرثوذكس
( ...........................)رقن العضىٌت 

 
الىظٍفت /الوهنت البرٌذ االلكترونً رقن الخلىي االســـــن 

   الزوج 

   الزوجة 

 

الىظٍفت /الوهنت البرٌذ االلكترونً رقن الخلىي تبرٌخ الوٍالد أسوبء األبنبء الرقن 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
............................ الرهز البرٌذي..............................  ة  .ص

 
  ثالرجبء تعبئت النوىرج الورفق وتسلٍوه الى قسن االشتراكب

 
 

السادة أعضاء النادي األرثوذكسي الكرام

في ضوء التواصل المستمر مع أعضاء النادي وعائالتهم في مختلف النشاطات الداخلية للنادي األرثوذكسي، ولجميع األعمار، تم تحديث 
أكبر عدد ممكن من عناوين ومعلومات أرباب األسر، واستمرارا« لهذه العملية تقرر إضافة معلومات مفصلة تخص الهواتف والبريد 
االلكتروني للزوجة واألبناء، الرجاء تعبئة النموذج أدناه حرصا« منا على تقديم ما هو أفضل دائما«، وضمان استمرارية التواصل معكم 

وجعل النادي األرثوذكسي المكان األفضل لنا وألبنائنا. 
رقم العضوية )...........................(

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر 
كانون الثاني  2013 كالتالي : 

املركز األول : ناجي عميرة

املركز الثاني : عودة الشمالي

جاءت نتائج بطولة كأس الكؤوس لشهر 
كانون الثاني  2012 كالتالي : 

املركز األول : جريس فحل

الوصيف : بشير دبو

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية

4
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اخبار النادي

الطلبيات  الخارجية

يسر النادي األرثوذكسي أن يقدم لكم خدمة الطلبيات الخارجية لمناسباتكم وحفالتكم الخاصة .

يرجى االتصال بدائرة الطعام والشراب في النادي لتحضير طلبياتكم واإلجابة على استفساراتكم . 

*  *   *      

180.800 دينار  خاروف محشي بالمكسرات مع لبن أو سلطة ) 12 كغم لحم مستورد (   

*  *   *      
233.000 دينار  خاروف محشي بالمكسرات مع لبن أو سلطة ) 12 كغم لحم بلدي (    

*  *   *      
105.400 دينار  منسف )6 كغم لحم مستورد  و 3 كغم أرز(            

 
*  *   *      

منسف ) 6 كغم لحم بلدي و 3 كغم أرز (              140.200 دينار

*  *   *      
88.000 دينار  أوزي خاروف مع لبن أو سلطة ) 6 كغم لحم مستورد (              

*  *   *      
أوزي خاروف مع لبن أو سلطة ) 6 كغم لحم بلدي (              117.00 دينار

*  *   *      
سدر دجاج مع لبن أو سلطة ) خمسة دجاجات و 3 كغم أرز (            88.000  دينار

*  *   *      

باإلضافة إلى تشكيلة واسعة من السلطات والمقبالت الباردة والساخنة والمعجنات .   

5
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نشاطات اللجنة الرياضية

عطوفة الدكتور رشاد الزعبي أمين عام المجلس األعلى 
للشباب 

االولمبية  اللجنة  عام  أمين  الجغبير  النا  السيدة  عطوفة 
األردنية 

أصحاب السعادة رؤساء وأمناء سر االتحادات الرياضية 
أصحاب السعادة ممثلي وسائل اإلعالم 
سعادة السيد فوزي عبد المسيح شنودة

أيها الحفل الكريم 

الهيئة  وبالنيابة عن زمالئي أعضاء  نفسي  باألصالة عن 
اإلدارية وأسرة النادي األرثوذكسي يطيب لي أن أرحب 
وأنتم  األرثوذكسي  النادي  ناديكم  في  ترحيب  أجمل  بكم 
من  خيرة  مجموعة  بتكريم  االحتفال  فرحتنا  تشاركوننا 
الموسم  خالل  متميزة  انجازات  حققوا  الذين  الرياضين 

الرياضي 2012 . 

اإلخوة األعزاء 

لقد تحقق هذا االنجاز الكبير بالحصول على معظم بطوالت 
بذلتها  التي  المشكورة  الجهود  بفضل  الرياضية  األلعاب 
والالعبون  واإلدارية  الفنية  واألجهزة  الرياضية  اللجان 
اإلدارية  الهيئات  قبل  من  متواصل  وبدعم  والالعبات 

واللجان المتعاقبة بالنادي األرثوذكسي . 

ال ننسى دور االتحادات الرياضية ودور اإلعالم الرياضي 
المتميز في إبراز دور النادي األرثوذكسي الريادي ورسالته 
نحو الشباب منذ تأسيسه عام 1952 والذي لم يبخل في 
الروابط  إمكانياته في تعزيز وتقوية  تقديم ما يلزم ضمن 
الرياضية المختلفة وصوال بهم إلى أعلى المستويات فلكم 
منا كل الشكر والتقدير واالحترام وأهال وسهال بكم جميعاً. 

رئيس النادي 
فوزي عبد المسيح شنوده 

6
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نشاطات اللجنة الرياضية

حفل تكرميي للرياضيني
للرياضيين  تكريمي  عشاء  حفل  اإلدارية  الهيئة  أقامت 
الدكتور  للشباب  األعلى  المجلس  عام  أمين  بحضور 
االتحادات  وممثلي  اإلعالم  ومندوبي  الزعبي  رشاد 
الرياضية واللجان الرياضية في النادي، وذلك يوم االثنين 
2013/1/21 في قاعة وهبه تماري بمناسبة حصول فرق 
البطوالت  في  متقدمة  ومراكز  المملكة  بطولة  على  النادي 
المحلية والخارجية وقد تم تكريم السباحة ، وكرة الطاولة ، 

وكرة القدم النسوي ، والتنس األرضي، والسكواش .

شنودي  فرح  السيد  الرياضية  اللجنة  رئيس  رحب  وقد 
بالحضور،كما ألقى السيد فوزي شنوده رئيس النادي كلمة بهذه 
المناسبة وشكر من خاللها المجلس األعلى للشباب واالتحادات 
ممثلة  والرياضيين  الداعمة  والشركات  واإلعالم  الرياضية 

بالالعبين والالعبات وحثهم على المزيد من العطاء.

رشاد  والدكتور  النادي  رئيس  تناوب  الحفل  نهاية  وفي 
الهيئة  وأعضاء  للشباب  األعلى  المجلس  عام  أمين  الزعبي 
اإلدارية بتوزيع الجوائز والمكافآت على الالعبين والالعبات 
واالتحادات  اإلعالمية  الجهات  تكريم  تم  كما  والمدربين 

الرياضية المنتسب إليها النادي.

7
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جاءت نتائج تلك المباريات فوز النادي الرياضي في اللقاء األول بواقع 
فيما احتل  الثاني بواقع 67 – 63 ليتوج بطالً  اللقاء  90 – 61 وفي 
فريق النادي األرثوذكسي المركز الثاني متقدماً خطوة لإلمام قياساً مع 

نتائج الموسم الماضي والوحدات ثالثاً والعلوم التطبيقية رابعاً .

بركات  هالل  السيد  االتحاد  رئيس  والميداليات  الكوؤس  بتوزيع  قام 
وأعضاء االتحاد ورئيس النادي الرياضي إياد كمال .

ويشرف على تدريب الفريق المدرب يوسف زغلول ومساعده المدرب 
يوسف كيال

زيارة ناجحة لسيدات كرة السلة 
في فلسطني

وافقت الهيئة اإلدارية على الدعوة الواردة من النادي األرثوذكسي رام 
هللا إلجراء عدة لقاءات ودية مع فرق األندية في فلسطين خالل الفترة 

من 4 – 2013/1/7 .

وفي إطار توثيق العالقات مع األشقاء في فلسطين ودعماً لهم في صمودهم 
تحت ظل االحتالل فقد وافقت إدارة النادي على المشاركة بوفد تكون من 
للوفد وزهير نصار  منى زغلول  رئيساً  اآلنسة  اإلدارية  الهيئة  عضو 
تاال   ، ناصر  لبنة   ، : روبي حبش  والالعبات  نغوي  إداريا ود.سيرسة 
عويس ، رشا عبده ، دانه فضة ، النا الصناع ، شهد النجار ، فرح نافع .

وقد تضمنت الزيارة لقاءاً واحداً مع فريق النادي األرثوذكسي رام هللا 
فاز فيه فريقنا بواقع 64 – 45 

ناشئو سن 15 بسلة  النادي 
األرثوذكسي يحرزون البطولة

للموسم   15 سن  الناشئين  لبطولة  النهائية  المرحلة  مباريات  ضمن 
 ، والثاني  األول  المركزين  على  للمنافسة   2013/2012 الرياضي 
وحسب تعليمات البطولة فقد تم اعتماد إقامة )3( مباريات بين فريقي 
الفئة  لهذه  الفريق بطالً  يتوج  الرياضي  والنادي  النادي األرثوذكسي 

في حالة الفوز بمباراتين.

النادي  على  األرثوذكسي  النادي  فوز  المباريات  تلك  نتائج  جاءت 
الرياضي في اللقاء األول بواقع 72 -67 وفي اللقاء الثاني فاز النادي 

األرثوذكسي بواقع 61 – 51 .

وفي ختام اللقاء قام رئيس االتحاد السيد هالل بركات بتسليم كأس البطولة 
لكابتن النادي األرثوذكسي وقلد زمالءه الميداليات الذهبية فيما تسلم فريق 

الرياضي الميدالية الفضية و فريق التطبيقية الميدالية البرونزية .
ويشرف على التدريب الفريق المدرب جان ساحلية

سلة  شباب  األرثوذكسي حتتل 
املركز الثاني 

للموسم   19 سن  الشباب  لبطولة  النهائية  المرحلة  مباريات  ضمن 
الرياضي 2012 /2013 

البطولة  تعليمات  مع  المركزين األول والثاني وتمشياً  للمنافسة على 
فقد التقى فريق النادي األرثوذكسي منافسة فريق النادي الرياضي في 

ثالث مباريات يتوج الفائز في مباراتين بطالً لهذه الفئة .

نشاطات اللجنة الرياضية



11



1212

زاوية المعلوماتية 

الخبر 
ناصر جوده  السيد  الخارجية  بان معالي وزير  جاء في األخبار 
المغاربة  باب  من  الشريف  القدسي  الحرم  إلى  الدخول  رفض 
المعتدى عليه من قبل االحتالل اإلسرائيلي ، وكان ذلك يوم 25 
األقصى  المسجد  إلى  زيارته  أثناء  وذلك  الماضي  األول  كانون 
وأصر   ، الباب  هذا  من  إدخاله  االسرائيلين  محاولة  من  بالرغم 
للسيطرة  الذي ال يخضع  األسباط  باب  من  الدخول  معالية على 

اإلسرائيلية . 

التعليق 
من  كبيرة  إشادة  نال  جوده  ناصر  السيد  الوزير  معالي  موقف 
سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية 
القدس ، كمال نال إشادة كبيرة منا نحن ومن كل من سمع  في 
مدينة  لتهويد  لالسرائيليين  فعل  كل  ننبذ  ونحن   ، معاليه  بموقف 
القدس ، ونبعث بتحيتنا لمعالي وزير الخارجية السيد ناصر جوده 

لموقفه الوطني هذا . 

الخبر 
وقع االختيار على الفنانة األردنية زين عوض لتمثيل األردن في 
غناء االوبريت الضخم ) ارض األنبياء ( إلى جانب نخبة مختارة 
من نجوم الوطن العربي والذي جرى في المنامة عاصمة البحرين 
الثقافة العربية لعام 2012 ( وارض األنبياء هذه  و ) عاصمة 
هي مدينة القدس فكانت ليلة مقدسية بطبيعة عربية نالت استحسان 
الشاعر  االوبريت  بإعداد  وقام   ، اإلعالم  ووسائل  الحضور 
الفلسطيني رامي اليوسف وشارك في الغناء الموسيقار المصري 

صالح الشرنوبي . 

التعليق
برعاية  جرى  القدس  بمدينة  يتغنى  الذي  االوبريت  بان  علمنا 
وبمتابعة الشيخة مي آل خليفة وبرعاية كل من وزارة الثقافة في 
البحرين ، وسفارة دولة فلسطين في البحرين واقيم ) في الصالة 
الثقافية ( في المنامة بحضور حشد غفير ، فتحياتنا لكل من شارك 

في هذا العمل الفني الكبير . 

الخبر 
يقول الخبر بان معرضاً  في تونس أقيم لبيع اغراض شخصية لبن علي 
الدنيا “ بحوالي عشرة  قيمتها “  السابق واقاربه ، وتقدر  رئيس تونس 
بان  ويقال   ، التونسية  المالية  وزير  نشره  إعالن  حسب  يورو  ماليين 
الحكومة التونسية الحالية قدرت مؤخرا ً قيمة األغراض المصادرة من 

آل زوجة الرئيس السابق بحوالي 13 مليار دوالر اميركي ) فقط ( . 
التعليق 

أن  منذ  السعودية  إلى  الطرابلسي  ليلى  وزوجته  علي  بن  لجأ  وقد  هذا 
أطاحت ثورة شعبية بنظامه في 14 كانون الثاني عام 2011 ، وتحولت 
الى رمز  بن علي  في عهد  هائلة  ثروات  كونت  التي  عائلة طرابلسي 

للفساد في تونس . 

الخبر 
سرطان  يعالج   ً جينا  اكتشف  قد   ً اردنيا   ً باحثا  بان  األخبار  في  جاء 
البروستات ، والباحث هو الدكتور محمد أحمد بني سالمة من مدينة اربد 
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة جورجيا في الواليات المتحدة 
في تخصص الكيمياء الحيوية واالحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزئية عام 
2006 وعمل في مركز السرطان التابع لمايوكلنك في فلوريدا وأجرى 

مئات العينات من سرطان البروستات األكثر فتكا . 
أنزيما  ينتج   ً الدكتور سالمة حصل على براءة اختراع الكتشافه جينا 
بروتينيا ً القادر على عالج اكثر سرطانات البروستات فتكا ً ، حياّه هللا 

وأكثر من أمثاله وأمده بالعمر الطويل . 

التعليق 
هذه أخبار تفرح قلب اإلنسان خصوصاً  وان شاباً  طبيباً  من مدينة اربد 
استطاع بمهارة أن يحصل على براءة اختراع الكتشاف دواء يعالج اكثر 
السرطانات فتكاً  بالرجال ، فإلى األمام وهللا يسدد خطاكم لما فيه الشفاء 

للمرضى المحتاجين لدواء شاف ٍ . 
هذا وقرأنا باألخبار المشجعة مؤخرا ً بان علماء في الصين استطاعوا 
ان يخترعوا دواء ً للسرطان بأنواعه ، نسأل هللا العلي القدير ان يسدد 

خطاهم لما فيه الخير للبشرية بأسرها . 

والى الملتقى                                             
 إعداد هيئة تحرير النشرة 

خبر و تعليق
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"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى اسرة النادي االرثوذكسي المرحوم
" مشيل حنا الحلته"
والد العضو العامل 

السيدة هيام مشيل الحلته 
زوجة المهندس ريمون الحلته 

رئيس اللجنة الثقافية وهيئة تحرير النشرة

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ممنوع التدخين 

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

2008 يمنع التدخين في األماكن العامة ووسائل النقل . 

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى اسرة النادي االرثوذكسي المرحوم

"شبلي سليمان سويلم دبابنة" 
والد الزميلة سحر دبابنة  / قسم المحاسبة 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى اسرة النادي االرثوذكسي المرحوم
"سعيد كريم نصار فاخوري" 

والد مدير دائرة الطعام والشراب 
السيد عامر فاخوري

   سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ليلى
الليل يا ليلى يعاتبني              ويقول لي سلّم على ليلى    
الحب ال تحلو نسائمه             إال إذا غنى الهوى ليلى     
دروب الحي تسألني              ترى هل سافرت ليلى     

وطيب الشوق يحملني           إلى عينيك يا ليلى    

اختارتها هيئة تحرير النشرة                              
غناها وديع الصافي     

     من كلمات مصطفى محمود

13

أحلى الكالم



أيها العضو الكرمي ....هل تعلم
أ(  أن إعالن تحرير العبيد في أميركا أصدره الرئيس ابرأهام لينكولن عام 1862 . 

ب(  وأن هولندا فرضت التعليم اإللزامي على مواطنيها عام 1900 . 
ج ( وأن القوات البريطانية المنتصرة في الحرب العالمية األولى دخلت إلى  فلسطين عبر رفح  عام 1917 . 

د ( وأن الوزير المصري د . بطرس غالي أصبح اول عربي ليتولى االمانة العامة لألمم   المتحدة عام 1992 . 
هـ( وأن التشاؤم هو عنصر من الفلسفة االنسانية والتي تقوم عليها حياة الناس

 ولكنه عنصر ضئيل ومن الخير ان يكون ضئيال ً . 
و ( وأن الشاعر احمد شوقي يوما قال :        

         أيها النفس تجدين سدى            هل رأيت العيش اال لعبا 
          جربي الدنيا تهن عندك            ما أهون الدنيا على من جربا 

ز( وأن الزواج هو عالقة دقيقة جدا ً وال يصح أن تقوم إال على التوافق العاطفي الكامل . 
ح( وان أبراهام لينكولن عندما أصدر إعالن تحرير العبيد في بالده قال كلمته الشهيرة : 

      ) انهضوا أيها العبيد فإنكم ال ترونهم كبارا ً إال ألنكم ساجدون ( 
ط( وان وثيقة الماجنا كارثا ً ) أول دستور في العالم بأسره ( وقعها الملك جون ملك بريطانيا عام 1215 . 

ي( وان بنيامين فرانكلين قال : 
     إن أفضل عبادة نقدمها هلل هي أن نفعل الخير للبشر فبعمل الخير ننشر السعادة

    في هذا العالم ونحصل على مرضاة الخالق وغفرانه في العالم اآلخر سبحانه وتعالى . 
ك( وان الحياة التي يحياها المرء من اجل اآلخرين هي وحدها حياة ذات قيمة .

ل( وان الرب يسوع المسيح له المجد قال : طوبى النقياء القلوب النهم يعاينون هللا . 

والى الملتقى في األعداد القادمة 
هيئة تحرير النشرة         

زاوية المعلوماتية 

ما قّل ودّل
واليكم فيما يلي الزاوية الرابعة منها

 ***
إشتدي أزمة تنفرجي 

 ***
ولكل مجتهد نصيب 

 ***
وكل شديدة نزلت بقوم ٍ   سياتي بعد شدتها رخاء ُ 

 ***
ال تبالغ بعواطفك ، إذ ليس من الحكمة أن تطعم 

شبعانا ً وانت جائع 
 ***

أيها الشاكي ومابك داء     كيف تغدو اذا غدوت عليال ً 
 ***

أعلمه الرماية كل يوم ٍ فلما اشتد ساعده رماني 
 ***

وما نيل المطالب بالتمني     إنما تؤخذ الدنيا غالبا ً 
 ***

أما من تبرر باإليمان فباإليمان يحيا ) بولس الرسول ( 
 ***

أول الغيث قطرة وأول الرقص حنجلة 
 ***

لتكن يارب رحمتك علينا كمثل إتكالنا عليك 
 ***

أعداد هيئة تحرير النشرة 

المجد لك
يا مظهر
النور

المجد هلل
في الُعالء

وعلى األرض
السالم

وفي الناس
المسرة

14

حكمة العدد

إذا قل ّ ماء ُ الوجه قل ّ حياؤه ُ                             

وال خري يف وجه ٍ إذا قل ّ ماؤه ُ 

إعداد هيئة تحرير النرشة                                  
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سامي اسامة سامي النرب

فرح حسام فرح ابو الزلف

الكساندر جون كلود مولو

جيدا عصام ميخائيل دوغان

مظهر طارق مظهر الحوراين

عمر مراد مناور ربيض 

مكرم فرح مكرم النشيوات

سليم معتز سليم مارون

سند معتصم فايز شخاتره

ايه معتصم فايز شخاتره

جوزيف طارق سمري ابو سعدى

جويل عالء فهد السامل

سند عبدالله سعيد الزوايده

تاليا مجدي غالب القسوس 

سند عامر الياس الناعوري 

ماريا يعقوب فوزي بيرتو 

هند محمود وليد عبد الجبار

سارة نارص محمود عليان 

فريا فادي راجي ابو مريم 

نبيل فيليب نبيل الصايغ

جون منري توفيق )حنا( جنحو

سيلني عيىس جميل دبابنه

االوىل

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

االوىل

االوىل

الثانية

الثانية

االوىل

الخامسه

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثالثة 

الثانية

الخامسة

الخامسة

االوىل

الخامسة 

الخامسة

02/01

02/02

02/03

02/04

02/04

02/06

02/06

02/07

02/08

02/08

02/08

02/09

02/10

02/10

02/10

02/10

02/10

02/11

02/12

02/12

 02/13

02/13

رعد وسيم سمري غنطوس 

مايا ميشيل فؤاد كرادشه 

نايا سامر ناجي حدادين 

فارس رائد حيدر مدانات

تيا محمد احمد املرصي 

كميل ركان نايف القسوس

اندرو سعد ميخائيل شحيرب

كارول رمزي تيسري حدادين

سارة اكرم صالح الخضريي 

احمد رامي احمد ابو يوسف 

لني فارس نديم الزرو 

ريان ربيع مازن عبده

اندريه االب / ماهر فايز قاقيش 

اليكس نادر جربان قشري

تاال شاكر شاكر تادرس

زيد فادي عيىس سمريات

حال رامي سمري غطاس

جود عامد جاد فرج الله 

بان منهل مفيد الهدهد

سند سيف رسمي هلسه

رين نائل البري خوري

الخامسة

الثالثة

الثالثة

االوىل

الثالثة

االوىل

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الثانية

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الخامسة 

االوىل

الرابعة

02/13

02/14

02/14

02/14

02/15

02/15

02/16

02/17

02/18

02/18

02/18

02/21

02/22

02/22

02/23

02/23

02/24

 02/24

02/25

02/26

02/28

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.

خطوبة  مباركة 
اسم الخطيبة        تاريخ الخطوبة     اسم الخطيب 

          
ميس سمري حدادين        2013/01/11 خليل حبيب نونو  
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بقلم : فريد جبرا عوض
عضو هيئة تحرير النشرة

U.O.B جامعة البلمند

خاطرة

للكرسي األنطاكي وسائر  تابعه  العليا  للدراسات  ثقافية  لبنانية  هي مؤسسة 
المجاورة  للدول  لبنان كما  من   ً للروم األرثوذكس ، وتقبل طالبا  المشرق 
بأسرها ومن دول أخرى في العالم ، وهي مقامة على قطعة ارض مساحتها 
الرابع هزيم ، بطريرك  البطريرك إغناطيوس  بنفسه  انتقاها   ً 480 دونما 
إنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس ، والذي كان أكثر زمالئه حماسا 
ً إلقامة الجامعة ومبانيها بقرب من المعهد الالهوتي المعروف معهد البلمند 
ومن ضمنه دير البلمند وكنيسة سيدة البلمند وغيرها ، تلك المجموعة التي تقوم 
على تلة ٍ جميلة وتقع على بعد كيلومتر واحد ٍ فقط من شاطئ البحر األبيض 
المتوسط ومن مسافة 70 كيلو متراً شمالي بيروت باتجاه مدينة طرابلس ، اما 
المسافة من موقع قطعه األرض وحتى طرابلس فهى عشرة كيلومترات فقط . 

الديني في  الموقع  أقامت ذلك  الرهبان  المراجع بان مجموعة من  وتقول 
القرن الثاني عشر للميالد وأصبح ملكا ً في القرن السادس عشر للميالد 
العثماني وقتئذ  السلطان  للكنسية األرثوذكسية األنطاكية ، وبتصريح من 
التدريسية  الثالثة  للمراحل  مدرسة  هناك  األرثوذكسية  الكنيسة  أقامت   ٍ
ً تملك  األولى أي االبتدائية واإلعدادية والثانوية ، وأصبحت بذلك ايضا 

أول مطبعة في لبنان على اإلطالق . 

أما جامعة البلمند بالذات موضوع مقالتي ، فقد فتحت ابوابها عام 1988 
بخطى  تطورت  ثم   ، اللبناني  القانون  متطلبات  فقط حسب  كليات  بثالث 
ثابتة إلى أن أصبحت اليوم تضم أحد عشر كلية جامعية منها على سبيل 
المثال ال الحصر ، كلية إدارة األعمال وكلية الهندسة وكلية الطب ، هذا 
بالطبع باإلضافة إلى المعهد الالهوتي الشهير والذي تتلمذ فيه ربما األلوف 
واألردنيون  واللبنانيون  السوريون  ومنهم  الدين  رجال  من  اآلن  حتى 
إبراهيم  الدكتور  بان صديقنا األب  ، واذكر اآلن  والفلسطينيون وغيرهم 
وزميال   ً رفيقا  وقتها  كان  بأنه  لي  وقال  البلمند  تالميذ  احد  كان   ، دبور 
بطريرك   ، اليازجي  العاشر  يوحنا  المنتخب  الجديد  البطريرك  لغبطة   ً
أبونا  رافقه  كما   ، األرثوذكس  للروم  المشرق  وسائر  األنطاكي  الكرسي 
إبراهيم في الدراسات الالهوتية العليا فيما بعد . وأذكر أيضا ً بان جمعية 
الثقافة والتعليم األرثوذكسية كانت وربما ما زالت على ما اعتقد ، ترسل 

بعثات إلى البلمند لدراسة الالهوت هناك . 

 ، الكريم  القارئ  أيها   ، المقال  هذا  في  عليه  أركز  أن  يهمني  ما  كل  إن 
الكبار  رجاالتها  وبجهود  استطاعت  اإلنطاكية  األرثوذكسية  الكنيسة  بان 
كالبطريرك اغناطيوس المثلث الرحمات ، استطاعت أن تقيم جامعة رائعة 
التخطيط  اليوم خمسة آالف طالب وطالبة كما واستطاعت  فيها  العلم  يتلقى 
إلقامة مستشفى بسبع طبقات تابعا ً لكلية الطب واستطاعت أن تنمي المعهد 

الالهوتي المعروف كي يصبح صرحا ً دينيا ً يشار إليه بالبنان . 

المجد وموقع  له  المسيح  السيد  المقدسة وموقع والدة  أما نحن أهل األرض 
القيادة  صعوده إلى السماء ، ما زلنا كما نحن عليه بل وابعد ما نكون عن 

الدينية األرثوذكسية الحكيمة وعن حقوقنا وعن عزائمنا كطائفة عريقة .
 

وكنت قبل أعوام قليلة قد ركزت في أكثر من مقالة لي ، على ضرورة التفكير 
بإقامة مستشفى أرثوذكسي في كل من عمان والقدس أو في رام هللا ، وعلى 
إقامة كلية الهوتية واحدة على األقل ، شاننا شان لبنان والبلمند ، الذي بنى 
مستشفى الروم في االشرفية في بيروت ، ولكنني لم اسمع من وقتها وحتى 

اليوم عن أي تأييد على تلك االقتراحات البناءة . 

برئاسة  البلمند  جامعة  إقامته  احتفال  عن  قرأت   ً تقريبا  أكثر  أو  سنة  ومنذ 
رئيس مجلس إدارتها الدكتور ايلي سالم – وزير الخارجية اللبنانية األسبق 
– من اجل تكريم مؤسس الجامعة غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم 
، وبمناسبة عيد ميالد الجامعة الرابع والعشرين أيضا ً ، حضرت االحتفال 
مجموعة كريمة من رجال الدين ومن الضيوف والوزراء والنواب والسفراء 
وأهالي الطالب ، حيث أزيح الستار فيه عن نصب برونزي تذكاري لغبطة 
البطريرك هزيم وضع في الساحة الرئيسية للجامعة ،ّ وكان احتفاال ً رائعا ً 

تخللته الكلمات المتبادلة والترانيم الدينية البيزنطية لجوقة دير البلمند . 
وفي نهاية هذه المقالة أردد ما قاله احد الحكماء يوما : 

إن األعمال العظيمة والمنجزات القيّمة والتي خلدها التاريخ كان أساسها
اإلرادة والعزيمة المعقودة على إنجاح ذاك العمل ، فالنجاح هو قرار

تنجزه اإلرادة والتصميم ، واإلرادة تكمن في أعماق ذواتنا .

وأنا أقول إن هذا ما حصل فعال ً ال قوال ً مع دير البلمند ومع جامعة البلمند 
بعزيمة رجالها . 
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