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 م. ريمـون حلتــه              
رئيس هيئة تحرير النشـرة 

ورئيــس اللجنة الثقافية

 ʺلماذا يدفع عضو النادي ضريبة مبيعات على
اشتراكه وانتسابهʺ

رفع  اجل  من  تعمل  ربحية  غير  مؤسسة  النادي  أن  المعروف  مـن 
باستثمار  وتقوم  لمنتسبيها  والثقافي  والرياضي  االجتماعي  المستوى 
خدمة  في  منها  مساهمــة  المذكورة  الفعاليات  لتنشيط  عائداتهــا 
المجتمع المحلي و في تشجيع المسيرة الشبابية فـي بلدنا الغالي وحيث 
ان النادي يعتمد في جزء كبير من دخله على التبرعات واالشتراكات 
والنشاطات التطوعية والتي ال تكفي لتسديــد مصاريفــه وبالتالي يلجأ 
لنشاطاته  المطلوب  الدخـل  لتأمين  والقاعات  المطاعــم  تشغيل  إلى 
المختلفة وخاصـة الرياضية منهــا ولذلك  يجب إعفاء تلك االشتراكات 
بفرضها  بـدء  والتــي  المبيعات  االنتساب من ضريبــة  و في رسوم 

على األعضاء منذ عام 2002.

تقدمت إحدى الهيئات اإلدارية السابقة عام 2005 بطلب لدولـة رئيس 
الموضوع  هذا  أن  إال  الضريبة  هذه  من  المنتسبين  إلعفاء  الوزراء 
اإلدارات  أو  اإلدارة  تلك  مــن  ســواء  المتابعــة  فـي  حقه  يأخـذ  لم 

الالحقــة وبقــي األعضاء يدفعـون الضريبـــــة .
     

المصطلحات  لعام 1994   6 رقم  المبيعات  قانـون ضريبة  عّرف   
التاليـــــــة :

1- تعريف المكلف : أي شخص يستورد أو يبيــع سلعة أو خدمــة 
خاضعة للضريبــة أو كلتيهما معاً وفق   
أحكام القانون ويتم تسجيله أو كان ملزماً 
بالتسجيل لدى الدائـــرة .                             

أو زراعــي  منتــج حيوانــي  أو  مــادة طبيعيـــه  :كل  السلعــة   -  2
أو صناعــي بمــا فــي ذلك الطاقـــة الكهربائية . 
3- الخدمـة : كل عمل يقــوم بــه الشخص لقــاء بدل بما فـــي ذلك 
تقديـم منفعــة إلى الغير وال يشمل هذا العمل تزويد 

سلعــة .
4- البيــع : يعــد بيعاً لغايات هــذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء 
الخدمة أو توريدها من البائع إلى   المشتري لقاء بدل 
ويعد بيعاً بحكـم  القانــون استعمال السلعة من قبل 
مـن  الغير  تمكين  أو  الخاصــة  المكلــف ألغراضه 
ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف  فيها بأي 

من التصرفات الناقلة للملكيــــة . 

< ويتضمن القانـــون :
جـــدول رقم )3( الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات 
في باب الخدمات المعفاة بند رقم )31( تحت اســم التدريب والتعليـم  
الرياضــي كذلك المادة )22( فقــرة أ بند رقـم )2( يخضع للضريبــة 
أو  استيرادها  يتم  التي  والخدمات  السلـع  الصفر  وبمقـدار  بنسبة 

شراؤها محلياً الستعمال األندية الرياضية والثقافيــة . 

< وحيــث أن
> إن األساس فــي اإلعفاء لألندية الرياضية واالجتماعية والثقافيـــة 
هذا  يكــون  وان  الرياضية  للنشاطات  مرخصاً  النادي  يكون  أن  هو 

واضحاً في الترخيص .

> هنــاك بعض النوادي الرياضية التي تقوم بتقديــم خدمات الكافتيريا 
والمطاعم ولم تخضع اشتراكات ورسوم انتساب أعضاءها إلى ضريبة 

المبيعات . 

> تقـر التعليمـات الصادرة بمـوجب هـذا القانون إن األصل فـي أن 
تكـــون الخدمــة الخاضعة للضريبـة هـــو عندما تكــون المنفعة بشكل 
متكــرر ومستمر والواقع انـه فـي حالة االشتراكات ال توجـد منفعـة 
مستمرة أو استمـراراً فـي تقديــم الخدمــة حيث ُيدفــع  االشتراك مــرة 
عنــــد  فقـــط  واحـــدة  مـــرة  االنتســاب  ورســوم  سنويــاً  واحـــدة 
االنتسـاب  وبالتالــي ال تستحق الضريبــة العامة على المبيعات على 

األعضاء سواء اشتراك أو االنتســــاب .
            

وبنـاء عليه يمكــن إلدارة النادي متابعـة هذا الموضوع عن طريق 
عـن   %16 البالغة  الضريبة  هذه  بإلغاء  للمطالبة  مختصين  خبراء 
األضعف  الحلقة  ليسوا  النادي  أعضاء  ألن  واالنتساب  االشتراكات 

ويمكن المطالبة بحقوقهم  . 

وهللا ولـــي التوفيـــــق،،،

                                                                            

كلمة العدد
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هيئة حترير الن�شرة

رئيس هيئة تحرير النرشة املهندس رميون الحلته

أعضاء هيئة تحرير النرشة السادة:

األنسة منى سليم زغلول، فريد جربا عوض، كميل رفيدي، باسيل فتاله

سكرترية الهيئة األنسة رانيا حدادين.



تتقدم أسرة النادي األرثوذكسي بأحر التهاني 
والتبريكات لصاحب الجاللة الملك عبدهللا 
الثاني ابن الحسين وجاللة الملكة رانيا 

العبدهللا المعظمين بتخرج نجلهما سمو ولي 
العهد األمير الحسين بن عبد هللا الثاني حفظة 

هللا .........وألف مبروك 

تهنئة بتخرج �شمو ويل العهد من 

 KING’S ACADEMY

رمضان مبارك

 يصادف شهر رمضان املبارك يف الثلث األخري من شهر متوز الحايل وبهذه املناسبة السعيدة، مناسبة عيد

 شهر املحبة والتسامح واإلخاء والتعاون، يهدي النادي األرثوذكيس أطيب تهانيه ألعضائنا األعزاء ولعائالتهم

 وللجهاز اإلداري يف النادي وإلخوتنا املواطنني جميعا ً ، داعني الله أن يعيد هذه املناسبة الدينية الكرمية

 عىل الجميع لسنني عديدة يف ظل وتحت رعاية حرضة صاحب الجاللة مليكنا املحبوب عبدالله ابن

الحسني حفظه الله ورعاه

تهنئة 

تهنئة
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تهنئة قلبية
 

رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية ورئيس وأعضاء اللجنة الثقافية وهيئة تحرير النرشة يهنئون 

السيد الياس اسكندر حبش عضو الهيئة اإلدارية األسبق مبناسبة بلوغه سن ) 90 ( فنتمنى له 

الصحة والعمر املديد .
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نشاطات اللجنة الثقافية

قدم الدكتور مازن قاقيش محاضرة في قاعة وهبه تماري الساعة السابعة 
من مساء يوم 19 ايار بعنوان » هشاشة العظام » حضرها عدد كبير 

من أعضاء النادي وضيوفهم الكرام . 

بالضيف   ، الثقافية  اللجنة  عضو   ، مسنات  سماح  السيدة  رحبت 
بالتالي:  والعملية  العلمية  الترحيب ولخصت سيرته  أجمل  المحاضر 
فهو حاصل على شهادة البكالوريوس طب عام وجراحة عام 1979 
في  االن  يعمل   1985 عام  ومفاصل  عظام  جراحة  في  تخصص 
مستشفى البشير ورئيس اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة 
مدرس   ،  ) ومفاصل  عظام  جراحة  اول  مستشار   ( الوظيفي  ولقبه 
في كلية الطب في جامعة مؤته وامين صندوق وعضو هيئة ادارية 
في الجمعية السويسرية في جراحة العظام – فرع االردن عضو في 
الجمعية العالمية واالوروبية لجراحة العظام وايضا عضو متميز في 

المجلس الطبي االردني / البورد االردني.   

استقبل الضيف الكريم بالترحيب من قبل أعضاء النادي والحضور  
وبعد المحاضرة وُدع الضيف الكريم بمثل ما استقبل به من حفاوة 
للمحاضرة  رعايتها  على   Servier شركة  ونشكر  وترحيب 
مازن  الدكتور  محاضرة  في  ورد  كما  موجز  يلي  وفيما  وانجاحها، 

قاقيش حيث قال : - 

يعرف مرض هشاشة العظام عالميا االن بأنه نقصان الكثافة العظمية 
في النسيج العظمي والتي تؤدي الى ضعف في ترابط النسيج العظمي 
عالمية،  مشكلة  العظام  هشاشة  فمشكلة   . كسره  الى  بسهولة  وتؤدي 
وماليين النساء في العالم تعاني منه ، ولكن هذا ال يعني انه يصيب 

النساء فقط بل كذلك الرجال . 

الطبية  المفاهيم  بعض  معرفة  يجب  العظمية  الهشاشة  موضوع  لفهم 
التالية : 

الكتلة العظمية : وهي وزن فقط الهيكل العظمي لالنسان . 

ذروة الكتلة العظمية : وهي اعلى وزن يصل له الهيكل العظمي .

منحنى الكتلة العظمية : يبدأ منذ الوالدة وهو عند االنثى والذكر متساويان 
تصل  ان  الى  العظمية  الكتلة  وتزداد  االعلى،  الى  بالصعود  ويستمر 
وزنها في سن ) 25 – 30 ( سنة عندها تسمى ذروة الكتلة العظمية .

وللوقاية من مرض هشاشة العظام يجب التركبز على ما يلي : 

1-  أن تكون ذروة الكتلة العظمية في سن 25 – 30 سنة كبيرة وهذا 
رصيد هام لالنسان ويحدث هذا بالتغذية السليمة والرياضة المبكرة منذ 

والدة االنسان . 

2-   أن تؤثر على الفقدان العظمي الذي سيحدث لكل امرأه بعد سن األمل 
ولكل رجل في شيخوخته .

اسباب مرض هشاشة العظام : 

هناك عوامل خطر تساعد على حدوث الهشاشة وتقسم الى : 
1-    عوامل الخطر التي ال يمكن تغييرها :

) الجنس ، السن ، حجم الجسم ، العرق ، التاريخ المرضى ( . 
2-  عوامل الخطر االخرى : 

-  الوضع الهرموني الجنسي . 
-  التغذية. 

-  االفراط في تناول المشروبات الغازية .
-  التدخين والمشروبات الكحولية .

-  استخدام بعض انواع االدوية .

-  النمط الحركي ونشاط االنسان . 

وهي  د  للكالسيوم  الجيدة  والمصادر  د  وفيتامين  الكالسيوم  دور 
كالتالي: 

1-  منتجات االلبان قليلة الدهون بجميع انواعها .
2-  الخضروات ذات االوراق الخضراء. 

3-  المأكوالت البحرية بجميع انواعها .
4-   ويمكن الحصول على كمية جيدة من فيتامين د وذلك بتعرض 
االنسان الشعة الشمس المباشرة لمدة 15 دقيقة مرتين يوميا عن 

طريق تكوينه في الجلد . 

وفي الختام قال الدكتور مازن قاقيش ان االردن من اول الدول في 
منطقتنا وفي الدول االولى في العالم الذي تنبه لهذه المشكلة ، وعمل 
كل ما يلزم من اجل الوقاية من هذا المرض وعالج من يعاني منه . 

وطبقا لمقولة جاللة المغفور له الملك الحسين وما يصّر عليه جاللة 
سيدنا الملك عبدهللا بن الحسين المعظم ) بان االنسان اغلى ما نملك( . 

محاضرة
هشاشة العظام 

للدكتور مازن قاقيش
 SERVIER برعاية شركة
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ثقافة االبتسام ورياضة الضحك
لألستاذ القدير نبيل صوالحة

قدم األستاذ الفنان نبيل صوالحة محاضرة في قاعة وهبه تماري 
الساعة السابعة من مساء يوم 19 حزيران بعنوان “ ثقافة االبتسام 
ورياضة الضحك “ حضرها عدد كبير من أعضاء النادي وضيوفهم 

الكرام . 
رحب المهندس سمير بشارات ، عضو اللجنة الثقافية ، بالضيف 
كما  الكبير  الفنان  هذا  مميزات  وعدد  الترحيب  أجمل  المحاضر 
وكاتب  وممثل  مخرج  فهو  المسرحية  ثقافته  عن  بإسهاب  تحدث 

مسرحي وأستاذ بالضحك . 
النادي  أعضاء  من  الفائق  بالترحيب  الكريم  الضيف  استقبل 
والحضور وبعد المحاضرة وُدع الضيف الكريم بمثل ما استقبل به 
من حفاوة وترحيب وفيما يلي موجز لما ورد في محاضرة األستاذ 

نبيل صوالحة : - 

      ʺ اللي بضحك بتضحكله الدنيا ʺ

ʺ نشاط رياضة الضحك من اجل صحة أفضل ʺ 

اإلنسان اليوم لديه الكثير من أساليب الحياة ورغدها مأكال ومشرباً 
وتسلية. وهو أيضا أكثر ثراء منه قبل 50 عاما. وهو أيضا ً 10 

مرات أكثر توترا واكتئاباً ووحده. 
أيضا التوتر ...سترس... هو ُمسبب 70 إلى 80 % من األمراض 
، البسيط منها والخبيث الكآبه هو المرض األكثر انتشار في العالم .

بالهوا  الرئة  الكبير فقط يملئ 25 % من  النفس الطبيعي لإلنسان 
الجديد و75 % تبقى مملؤه بالهوا الفاسد ...كمية ال 25 % تنقص 

أكثر حين نكون في حالة توتر . 
التوتر  بأن سبب معظم هذه األمراض. هو  الطبي يخبرنا  البحث 
... حين نتوتر نحن ال نتنفس ونستنشق ما نحتاجه من أوكسجين 
السموم  منظف  هو  الدموية  الدورة  في  األكسجين  تعرفون  وكما 
يوقا الضحك هو العالج < لجسمنا ومنشط لدماغنا ويزيل مشاعر 

التوتر واالكتئاب . 

الدكتور “ اوتو وربرق “ الحائز على جائزة نوبل يقول “ أن التنفس 
الصحيح والعميق يزيد كمية األوكسجين في خاليانا التي يكمن فيها 
سر العيش بصحة طيبة بعيدا عن األمراض. حين تحصل الخاليا 
على كفايتها من األوكسجين، السرطان لن وال يمكن أن يحصل “ . 

األطفال يضحكون بمعدل 300 مرة  في اليوم .. الكبار بمعدل 15 
مرة في النهار وبعضنا ينسى أن يضحك .  كما يقال المتشائم ينسى 

أن يضحك والمتفائل يضحك لينسى .

برهنت الدراسات أن الضحك حتى بدون نكته أو سبب هو عالج 
كامل شامل . 

الضحك يمكن أن يجلب لكم صحة أفضل، يثري شعوركم بمتعة 
الحياة وطريقكم للعيش والتعايش بسالم . 

وقال أن فوائد الضحك الصحية والنفسية هي : 

الضحك هو الرياضة الوحيدة لعضالت وجهك . - 1
الضحك يقوي جهاز المناعة وهو أفضل عالج لقلبك . - 2
مقاوم - 3 وحتى  السكري  ومشاكل  الدم  ضغط  من  يخفف 

للسرطان .
فعال - 4 حيوي  ومضاد  الشرايين  عمل  يحسن  الضحك 

لالكتئاب . 
يساعد ضد االزما ويفرز هرمونات االندورفين التي تزيد - 5

سعة تحملك لأللم . 
االتصال. سالحك - 6 مهارات  ويحسن  بالنفس  الثقة  يقوي 

الوحيد هو الضحك . 
والمنظف - 7 األساسي  الغذا  كمية  يزيد  والتنفس  الضحك 

لجسمك – األكسجين .
الضحك صحة للقلب وضد الجلطات واألرق .- 8
داوي وجع رأسك بعدد من الضحكات العالية . - 9

10 - عملية الضحك ليس فقط للمرح ...إنها حول عالقتك مع 
اآلخرين ...إنها اللغة الجامعة بين   جميع البشر. 

نشاطات اللجنة الثقافية



نشاطات اللجنة الثقافية
االحتفال بتكريم الفائزين في مسابقة القصة 

القصيرة لطالب المدارس
باشراف السيدة ديانا صابات نصار عضو اللجنة 

الثقافية 

النادي األرثوذكسي السيد فوزي عبد المسيح  تحت رعاية رئيس 
القصيرة  القصة  جوائز  لتوزيع   ً ختاميا  حفال  النادي  أقام  شنوده 
والتي قامت بتنظيمها اللجنة الثقافية ضمن أنشطتها الثقافية ، إيمانا 
األطفال  بتشجيع  منها  الفرد ورغبة  تطوير  في  الثقافة  بدور  منها 
والشباب على تنمية مهاراتهم الكتابية .  تم دعوة 25 مدرسة من 
القطاع الخاص استهدفت فئتان عمريتان شملت األولى الصفوف 
)الرابع والخامس والسادس( والثانية ) السابع والثامن والتاسع (. 
وقد قدمت الى المسابقة 33 قصة من 8 مدارس شاركت مشكورة،  
وتم إرسال جميع المشاركات الى لجنة التحكيم المكونة من السادة : 

سعادة النائب جميل النمري وهو عضو في مجلس النواب    -1
          األردني .

السيدة سوزان غاوي نصار وهي كاتبة لالطفال .  -2
السيدة رانيا عرباش وهي معلمة لغة عربية لها خبرة تزيد   -3

          عن 15 عاماً . 

المشاركة  فئتي األعمار  اللجنة فوز ) 6 ( مشاركين من  وأقّرت 
)الرابع والخامس والسادس ( ومن الفئة ) السابع والثامن والتاسع(. 

وقد فاز من الفئة األولى كل من: 

الجائزة األولى : الطالب محمد هاني ابو قادوم من مدرسة مطرانية 
الروم الكاثوليك / االشرفية   عنوان القصة ) اعتذروا للبيئة (  .

الجائزة الثانية : الطالبة بانا ظافر حبش من مدرسة األهلية للبنات 
عنوان القصة ) حديث العلية ( .   

للبنات  األهلية  مدرسة  من  نجم  ابو  مايا  الطالبة   : الثالثة  الجائزة 
عنوان القصة ) وقت الفراغ بين   الحاضر والماضي ( . 

أما الفئة الثانية فقد فاز فيها كل من : 
الجائزة األولى : الطالب محمود خالد الخريشا من المدرسة مطرانية 
الروم الكاثوليك  عنوان  القصة ) وقت الفراغ بين االمس واليوم( . 
الجائزة الثانية : الطالبة ناتاشا احمد اباظة من المدرسة المعمدانية 

عنوان القصة ) عطاء بال حدود (.
الجائزة الثالثة : الطالب احمد الودعان من كلية دي السال ) الفرير( 

عنوان القصة ) العطاء (.
اما الجوائز فكانت كمايلي :

 
الجائزة األولى عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة )100( ديناراً مقدمة من 

 .  Hala Chips شركة البتراء للصناعات الغذائية
 .Jack’s Gifts الجائزة الثانية عبارة عن هدية مقدمة من محالت

الجائزة الثالثة عبارة عن هدية مقدمة من مكتبة سمير وغسان . 
تقديم جائزة للفائزين الستة مقدمة من الشركة المتميزة  وتم ايضاً 

للطباعة التابعة لمجموعة شركات نقل . 

تم إرسال دعوات إلى طالب المدارس والمعلمين وأهالي الطالب 
لحضور حفل توزيع الجوائز بتاريخ 2012/4/27 .

ورئيس  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  السادة  من  بعض  الحفل  حضر 
اللجنة  الثقافية المهندس ريمون الحلته وبعض من أعضاء  اللجنة 
الثقافية والسيدة باسمة عوده سمعان من مكتبة سمير وغسان والسيد 
يعقوب نصار من شركة البتراء للصناعات الغذائية وجمع كبير من 

الطالب وذويهم ومعلميهم . 
رحبت السيدة ديانا صابات نصار بالحضور الكريم ، وتمنت ان 
الكتابية  الروح  تنمي  التي  المناسبات والمسابقات  تتكرر مثل هذه 
الال  تشجيعها  على  للنادي  اإلدارية  الهيئة  وشكرت  طالبنا  لدى 

محدود لمثل هذه النشاطات وكذلك إدارة النادي . 
 

الحفل  هذا  بإنجاح  وساهم  دعم  من  كل  الثقافية  اللجنة  وتشكر  كما 
 Jack’s Gifts وخاصة شركة البتراء للصناعات الغذائية ومحالت 
ومكتبة سمير وغسان والشركة المتميزة للطباعة التابعة لشركات نقل . 

الجوائزلمستحقيها  بتسليم  شنوده  فوزي  السيد  الحفل  راعي  قام 
وأخذت الصور التذكارية للطالب الفائزين . 

الفائزتين في هذا  القصتين  التحرير بنشر  ستقوم هيئة   
العدد وبقية القصص الفائزة في األعداد القادمة . 
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قصة قصيرة بعنوان اعتذروا للبيئة
الطالب محمد هاني ابو قادوم

مدرسة مطرانية الروم الكاثوليك / االشرفية
الصف السادس

الفائز بالجائزة األولى الطالب محمد هاني ابو قادوم من مدرسة مطرانية الروم الكاثوليك / االشرفية
يستلم الجائزة من رئيس النادي السيد فوزي شنوده والمهندس ريمون الحلته رئيس اللجنة الثقافية

    انا سامر . في احدى أحياء عاصمتنا الحبيبة عٌمان ، كنت أعيش في منزلي  الجميل مع أمي وأبي وأخي أحمد وأُختي سارة ، كنا نعيش 
بسعادة وهناء، حتى جاء ذلك اليوم الذي  سكن فيها الجيران الجدد بجانب منزلنا.

       كان ذلك في فترة الصيف الماضي، جيراننا الجدد أشخاص مزعجون، كانوا يتصرفون بشكل سيء جداً، فهم دائماً يسعون الى 
تلويث المنطقة بالكثير من الطرق، كأن يتعمدون دوماً الى القاء نفاياتهم بأوقات غيرمناسبة، مما يسبب لنا الكثير من  الروائح الكريهة، 
االمر الذي جعلنا نكره منزلنا ونكره الجوار ونكره المنطقة كلها، حاولنا التحدث اليهم كثيراً ولكن دون جدوى، فكلما تحدثنا اليهم وأظهرنا 

استياءنا من تصرفهم ، أصروا على ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه البيئة.

      يوما بعد يوم، تفاقمت األزمة وصاروا يعمدون الى إشعال الحرائق بالكثير من المواد ، االمر الذي جعل الروائح مضرة للغاية، فأخي 
أحمد كان يعاني من األزمة وصعوبة التنفس، وكانت هذه الروائح تكاد تسبب له المزيد من اآلالم.

    ذات يوم استيقظنا على كثير من الضباب في المنطقة، ففتحنا الباب لنرى مشهداً لن أنساه ابداً:
إطارات مشتعلة!!! وما زال جيراننا يصبون عليها المزيد من مادة “الكاز” لتزداد إشتعاالً، صار الوضع اليطاق!!!

ماذا يفعل هؤالء المجرمون؟!! كيف يتجرؤون على تلويث منطقتنا بهذه الطريقة ؟ أال يكفي ما يلقونه أمام منزلنا من نفايات ؟! أال تكفي 
الزجاجات الفارغه التي يكسرونها في الشارع مما يعرضنا جميعاً للخطر ؟ أال يكفي كل هذا الكم من اعقاب السجائر التي تراها ملقاة هنا 

وهناك على قارعة الطريق ؟ أال يكفيهم كل ما عانينا منه من روائح كريهة ومناظر تقشعر لها األبدن ؟!!!

جن جنون أبي : وذهب اليهم وقد تأبط شراً، وبدأ يصرخ عليهم ويلومهم ويهددهم بالكثير من العبارات، لكن ذلك لم يؤثر بهم ، كاد أبي 
ان ينهال عليهم ضرباً لوال أن أمي كانت تناديه بفزع من الداخل وتقول له : يا أبا سامر تعال بسرعه !!

تعال انظر الى أحمد , إنه يعجز عن التنفس !!

نشاطات اللجنة الثقافية
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نشاطات اللجنة الثقافية

أسرع  أبي الى الداخل فوجد أحمد ال يكاد يقوى على التنفس ، فوضعه في السيارة بسرعة وانطلق به الى المستشفى، وذهبت أمي معه، 
بينما بقيت في المنزل مع أُختي سارة.

إلتفت الجيران إلينا وبدأوا يتساءلون ما الذي حصل ؟

لم استطع ان أنطق بكلمة، لكن أُختي سارة قالت لهم ببراءة الطفولة : “إن حصل شيء ألخي أحمد فأنتم من سيتحمل العاقبة، أنتم السبب. 
لقد لوثتم بيئتنا الجميلة، وجعلتم هواءها ملوثاً، لم يحتمل أخي احمد ذلك !! لقد قتلتم أخي أحمد !!”   وانهارت في بكاء شديد . 

نظر أوالد الجيران إلينا، وكأنهم يشعرون باألسف والندم لما فعلوه خالل تلك االيام السابقه، لكنهم أداروا وجوههم خزياً وخجالً من 
الموقف .

دخلت وأُختي ساره إلى المنزل ونحن في حزن شديد، كنا نترقب أن يأتينا أي اتصال من أبي أو امي لكي نطمئن على أحمد، لكن الدقائق 
تمر متثاقلة كسلحفاة نعسى !!!

في المستشفى، تسائل األطباء عما حدث ألحمد، قال لهم أبي كل شيء.

عندما علم الطبيب بذلك جن جنونه، وأراد ان يتصل بالشرطة غير أن أبي رفض ذلك وقال له : أظنني سأتكلم معهم باألمر ثانية، وإن 
استمروا على ذلك سأتصل بالشرطة . 

تلقى أحمد العديد من اإلبر والسوائل عبر الوريد، وظل هناك قرابة الساعتين حتى تحسنت أمورة ، ثم عادوا جميعاً الي المنزل . 

وبمجرد وصولهم الي المنزل طرق الباب أحدهم.

لقد كان جارنا .

وقف أمام أبي بكل خجل وخزي ثم قال : أود ان اعتذر لك يا جاري عما بدر من أوالدي طوال تلك الفترة، لقد عنفتهم بشدة، وأعتقد 
انهم لن يعودوا لمثل تلك األعمال أبداً بعد اليوم.

ابتسم أبي - وكم كان رائعاً – ثم قال :

ال بأس، ولكني أتمنى أن ال يعودوا حقاً لمثل هذه التصرفات .

وقفت الى جوار أبي واستأذنت’ منه بالتحدث الى الجار فأذن لي، فقلت له:

“ ال تعتذر لنا يا جار، بل اعتذر للهواء الذي لوثه أوالدك، اعتذر لألشجار التي قطعوا أغصانها، واعتذر للمياه التي عكروا صفوها، 
يا جار: إننا نعيش في هذا المكان ، نتنفس هواءه، ونشرب ماءه، ونستظل بشجره، ويهمنا جداً أن يكون كل ذلك نقياً ومريحاً وصحياً يا 

جار : إن للبيئه علينا حق : أن نحافظ عليها ونحميها من كل ما يلوثها.” 

ابتسم الجار وربت على كتفي وقال : حفظك هللا يا بني، فلقد تعلمت منك شيئاً لن أنساه ما حييت.

اعتذروا للبيئة

النهاية
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االسم :محمود خالد الخريشا
الصف :الثامن

المدرسة :الروم الكاثوليك/األشرفية

الفائز بالجائزة األولي الطالب محمود خالد الخريشا من مدرسة مطرانية الروم الكاثوليك / االشرفية 
يستلم الجائزة من رئيس النادي السيد فوزي شنوده والمهندس ريمون الحلته رئيس اللجنة الثقافية 

وقُت الفراِغ بيَن األمِس واليوِم

   في يوٍم من أياِم الشتاِء القارِص والسحِب تغطٍّي السماَء والضباُب يلفُّ األرَض ويمحو معالَمها واألمطاُر تنهاُر بغزارة، جلَس باسٌل 
هُ يراقبُه بعيوٍن باردٍة وقد أخَذ منُه العُمُر ما أخذ، إلى أيَن تذهُب يا باسل؟ سأَل  قرَب الموِقِد يغذيِه بالحطِب وعلى ِتلك األريكِة يجلُس جدُّ
الجدُّ بصوٍت خافٍت تظهُر عليِه آثاُر السنين .سأذهُب ألحضَر الحاسوب، إنني أشعُر بالملِل يا جدِّي وأريُد أن ألَعَب على الحاسوِب بعَض 
األلعاب، ضحَك الجدُّ ضحكًة يتخللُها السعال .آٍه يا باسل، كم تغيرت هذِه الدنيا وتغيَر كلُّ ما فيها، ستلعُب على الحاسوِب لتقضي على 
الملِل وَتشغل وقَت فراغك !باسل :وما الخطأُ في ذلَك يا جدي؟ ليَس هناَك خطأٌ يا حبيبي، ولكني استرجعُت صفحاَت الزمِن وعدُت إلى 
با، تذكرُت أجمَل األوقاِت وكيَف كنا نمضي أوقاَتنا .اقترَب باسٌل من جده، والفضوُل يملؤهُ، أخبرني يا جدِّي كيَف كنتم تقضوَن  سنيِن الصِّ
وقَت فراغكم؟ فراغ .....لم يكن هناَك فراٌغ يا باسل .فأوقاُتنا كلُّها متعة .كنا نلهو مع أصدقائنا في الحي، ونمضي معظَم وقتنا نصنُع 
طائراتنا الورقيَة ونختاُر لها أجمَل األلواِن .وكنا نمضي الساعاِت تلَو الساعاِت ونحُن نحاوُل التحليَق بطائراتنا وبيَن الحيِن واآلخِر كنا 
نلعُب الغميضَة وشدَّ الحبِل، وكانت أصواتنا تمألُ الفضاَء وضحكتنا تسعُد العالم، لم يكن لنا همٌّ سوى أّي لعبٍة نختار، ثم سكَت الجدُّ لحظًة 
وكأنُه غرَق في حلٍم ما لبَث أن قطعُه بضحكٍة عاليٍة، باسل :ما بالَك يا جدي؟ الجد :آٍه يا باسل، لقد تذكرُت أجمَل لعبٍة كنا نتوُق لها، إنها 
الكرة، باسل :هل كنتم تلعبوَن كرَة القدم؟ نعم، لكنها كرةٌ من صنِع أيدينا، الكرَة القماشيُة، إنها أثمُن كرٍة وأجمُل كرة .أي لعبٍة تلعبوَن 
اآلن منها يا باسل؟ سكَت باسٌل مفكراً ثمَّ أجاب :نحُن يا جدِّي نلعُب األلعاَب اإللكترونيَة وأحياناً نلعُب كرَة القدِم والغميضَة على الحاسوِب 

ونلعُب معظَم األلعاِب، لكنها محوسبة.

ي، لكني أظنُّ أنَّ متعتنا ال تضاهي متعتكم يا جدي.     حزَن الجدُّ لكالِم باسل .آٍه يا حفيدي وهل تستمتعوَن بهذِه األلعاب؟ نعم يا جدِّ

    الجد :كيف لو حدثتَك عن ألعابنا الستقباِل العيِد واستقباِل رمضان .لقد كاَن لي أصدقاٌء هم بمثابِة اإلخوة .لم يكن يفرقنا سوى النوم، 
ة الحقه.  إنها أجمُل األياِم وأحلى الذكريات، إنها أياُم الخيِر والبركِة والحبِّ الصادِق واألخوَّ

   باسل :ليتني كنُت في تلَك األياِم يا جدِّي .ال ال يا باسل، ال تقل هذا، فلكِل زمٍن ميزاتُه الخاصة من ألعاٍب وأفكار .فزمنكم 
يناسبكم، ويناسُب تطوركم الفكريَّ والتكنولوجيَّ ويتناسُب مع تطوِر العالِم من حولكم .أنتم اآلَن تجدوَن من يرعاكم ويرعى 
ي، فهناَك النوادي الرياضيَة والمسابَح ونوادي الحاسوَب ووزاراٍت للشباب.  مواهبكم وميولكم، أليَس كذلَك يا باسل !نعم يا جدِّ
احمد هللا يا باسل، فنحُن افتقدنا الكثيَر الكثيَر من هذا .اسمع يا باسل ال تمقت زمناً وال تحمد زمناً فلكلِّ زمٍن حسناته وسيئاته، 

فليرَض كلٌّ منا بزمنِه وبما قدَر له.

ً أغلى جد.  ي، هذا أجمُل وقُت فراٍغ قضيتُه باالستماِع إلى ذكرياتَك الجميلة .إنَك حقا     ضحك باسٌل قائالً :أتعلُم يا جدِّ
هُ وكلُه سعادةٌ بهذِه الرحلِة الزمنيِة التي قضاها برفقِة الجد. واحتضَن باسٌل جدَّ

نشاطات اللجنة الثقافية
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وفد تجمع شباب العواصم العربية يزور النادي األرثوذكسي

قام وفد يمثل تجمع شباب العواصم العربية بزيارة إلى النادي األرثوذكسي مساء يوم االثنين 2012/6/18 ضمن البرنامج الرسمي الذي أعده المجلس 
األعلى للشباب بهذه المناسبة.

وقد تضمنت الزيارة زراعة شجرة في مدخل النادي بمشاركة كافة أعضاء الوفد إضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية ومديرشباب العاصمة 
وكذلك االطالع على المرافق والمنشات الرياضية في النادي .

كما أقيم حفل رسمي تخلله عشاء بدعوة من النادي األرثوذكسي و تضمن الفقرات التالية :

·   كلمة ترحيبية قدمها رئيس النادي فوزي شنوده.
 ·   كلمة الوفد قدمها عطوفة األستاذ عبد الرحمن الحسني وكيل وزارة الرياضة والشباب اليمنية ورئيس الوفد اليمني

·   فقرة فنية قدمتها فرقة النادي األهلي للفلكلور الشركسي نالت إعجاب الحاضرين
·   فقرة فنية أخرى تضمنت العزف على العود مع المطرب ايمن سماوي

وفي ختام الحفل قدم مندوب المجلس األعلى للشباب السيد حسين الجبور مدير شباب العاصمة درعاً تقديراً ألسرة النادي األرثوذكسي تسلمه 
السيد فوزي شنوده رئيس النادي.

النشاطات الرياضية
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النادي األرثوذكسي يحتفل بعيد االستقالل 66

احتفاًء بعيد االستقالل 66 للمملكة األردنية الهاشمية شارك ممثلو النادي األرثوذكسي من إداريين وموظفين ورياضيين في مسيرة 
مهرجان الوفاء واالنتماء للوطن وقائد الوطن الذي نظمته الفعاليات الشعبية والشبابية من أبناء محافظة العاصمة مساء يوم السبت 
2012/5/26 حيث انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلد وانتهت في ساحة النخيل قرب أمانة عمان التي 
شهدت االحتفال الرئيسي حيث رفع العلم األردني وصور جاللة الملك عبد هللا الثاني معبرين عن الفخر واالعتزاز بالقيادة الهاشمية 
وما تحقق من انجازات عظيمة في كافة المجاالت ، وقد وقع كافة المشاركين على وثيقة ) حلف الفضول ( التي جددوا من خاللها 

البيعة والوالء واالنتماء إلى قائد الوطن والتأييد المطلق للتوجيهات الهاشمية لإلصالح .



عضو الهيئة اإلداريةʺ  رئيساً للوفد وسليم سماوي مدير  اآلنسة منى زغلول̋ 
إداري للوفد، وسيرسه نغوي مدربة ورشيد جابر معالجاً ودينا ناصر مساعدة 

للمدربة والالعبات :
دينا هلسة ، الرا نصار ، تاال عويس ، روبي حبش ، زارا النجار ، ماسة 
بركات، ميرا موندو ، رشا عبده ، دانه فضه ، لبنى ناصر، النا الصناع ، الالعبة 

األمريكية مارتينا السون والالعبة الصربية جوفانا سربسكو

جاءت نتائج هذه المشاركة كما يلي :
الدور التمهيدي: 

1.  فوز سيدات األرثوذكسي على سيدات نادي بني ياس االماراتي 80 – 71
2.  فوز سيدات األرثوذكسي على سيدات نادي الفتاة الكويتي 71 – 52

المرحلة الثانية :
1. فوز سيدات األرثوذكسي على سيدات نادي الزمالك المصري 89 – 37

المرحلة  ا لنهائية:
خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق نادي بني ياس االماراتي 59 – 66
وبهذه النتائج يكون فريق النادي قد حاز على فضية البطولة  و فريق نادي بني 

ياس على ذهبية البطولة.

شارك فريق النادي األرثوذكسي للسيدات بكرة السلة في بطولة نادي 
بني ياس اإلماراتي الدولية الثانية لكرة السلة والتي أقيمت في ابو ظبي 
خالل الفترة من  2-2012/6/9 بمشاركة 6 أندية تم تقسيمها إلى 
مجموعتين ضمت المجموعة األولى كالً من نادي بني ياس اإلماراتي 
والفتاة القطري واألرثوذكسي األردني في حين ضمت المجموعة الثانية 
نادي اتحاد طنجة المغربي ونادي الزمالك المصري والمنتخب اإلماراتي

تكون وفد النادي األرثوذكسي بهذه المشاركة على النحو التالي :

النشاطات الرياضية
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الثاني  المركز  يحرزن  األرثوذكسي  سيدات 
لألندية  الثانية  الدولية  ياس  بني  بطولة  في 

العربية لكرة السلة للسيدات

 العبة فريق نادي بني ياس المحترفة األجنبية تتصدى لفريق النادي األرثوذكسي

وفد النادي األرثوذكسي يتوشح بالعلم األردني

فريق النادي يتسلم كأس المركز الثاني ) وصيف البطل (

صورة للفرق المشاركة في البطولة 

فريق النادي في مباراة االفتتاح مع فريق نادي بني ياس 

التصفيق الحار لفريق النادي األرثوذكسي



بطولة رواد كرة الطاولة بالنادي األرثوذكسي

نظم النادي األرثوذكسي بطولة لرواد كرة الطاولة بمشاركة ما يزيد 
عن 20 العباً من العبي النادي القدامى وضيوفهم وذلك مساء يوم 

األحد الموافق 2012/6/10 في صالة إميل حداد

وقد جاءت نتائج المباريات على النحو التالي :
األول : صليبا ايبف

الثاني : أسامة )سامي ( خوري
الثالث : انمار ويا

الرابع : فارس فرنسيس
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النشاطات الرياضية

وفي ختام المباريات قام السيد فرح شنودي ، رئيس اللجنة الرياضية ،  
بتوزيع الكأس والميداليات على الفائزين. 

األرثوذكسي ينظم بطولة الزوجي المختلط في التنس

المضرب  العاب  لجنة  مع  بالتعاون  الرياضي  النشاط  دائرة  نظمت 
بطولة زوجي المختلط في التنس األرضي صباح يوم الجمعة الموافق 
2012/6/22 على مالعب النادي بمشاركة واسعة بلغت )36( مشاركاً 

ومشاركة.

جاءت نتائج هذه البطولة تلك النحو التالي :

المركز األول : نبيل مرقص ، سمير مرقص. 1
المركز الثاني : محمد حجير ، عبد. 2

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الرتفيهية 

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر حزيران عام 2012 كتايل : 

الفائز االول : بسام حدادين 

الفائز الثاين : ناجي عمرية 

مبادرة كريمة بتكريم فريق كرة الطاولة
بالنادي االرثوذكسي

قام عضو الهيئة العامة املهندس حسان زريقات مببادرة كرمية بتكريم العبي كرة الطاولة يف النادي االرثوذكيس 

الذين حصلوا عىل املراكز االوىل يف سبع بطوالت ضمن البطولة املفتوحة التي نظمها اتحاد كرة الطاولة حيث 

اقيم حفل عشاء تكرميياً لكافة الالعبني والالعبات والجهاز الفني واالداري بحضور رئيس االتحاد السيد سمري 

منصور ورئيس اللجنة الثقافية يف النادي املهندس رميون الحلتة وعدد من رجال الصحافة واالعالم وبعض اولياء 

االمور ورجال االعامل ويف ختام الحفل وجه املهندس حسان زريقات الشكر والتقدير اىل الالعبني والالعبات 

والجهاز الفني واالداري عىل الجهود الطيبة التي بذلوها وحققوا من خاللها هذا االنجاز وبهذه املناسبة اليسعنا 

اال ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير اىل املهندس حسان زريقات عىل هذه املبادرة الطيبة . 



الخبر 
أعلنت إحدى شركات الطيران في مدينة بكين في الصين مؤخرا ً عن قيامها بأول رحلة طيران من نوعها الغراض زفة عروسين من 

مكان اقامتهما الى صالة االحتفال وتبلغ تكاليف الرحلة حوالي ثمانية االف دوالر وتستغرق الرحلة ساعة واحدة تقريبا ً . 
التعليق 

والخير لقدام ...ترى هل نحيا لنرى األعراس تقام بالجو أو تحت المياه ام من خالل الدبابات وراجمات الصواريخ والغواصات ...ربما 
ال احد يدري . 

الخبر 
ذكرت وسائل اإلعالم مؤخرا بان دولة “ مينامار “  عثرت على فيل ابيض اللون نادر في غابة بالجزء الغربي من البالد وهو الخامس 

من نوعه الذي تعثر عليه السلطات هناك في مدة عشر سنوات . 
التعليق 

يشار الى ان البوذيين في “ مينامار “ والدول المجاورة يقدسون الفيل األبيض ويعتبرونه بشير خير وتفاؤل، لذلك فان الفيلة البيضاء 
يحظون بمعاملة خاصة هناك ويتناولون األغذية الجيدة ويتلقون العناية الفائقة . 

الخبر 
قالت األنباء مؤخراً  بان علماء بريطانيين اكتشفوا عند فئران المعمل الذي يجرون فيه تجاربهم، نوعا ً من األجسام المضادة ، تكبح السمة 

المميزة لمرض “ الزهايمر “ األمر الذي يشكل بداية طريق جديد للعالج . 
التعليق 

ويقال إنه وفقا ً للدراسات التي نشرت اخيرا ً في جريدة علم األعصاب حول الموضوع ذاته، فان الباحثين وجدوا ان تلك األجسام المكتشفة 
وأعضاءها توقف بروتين يعرف ب “ DKKI “ وهو بدوره يوقف تكون البقع النشوية في المخ والتي هي العامل الرئيس في تطور المرض.

الخبر 
تفاجأ سكان العاصمة عمان فجر يوم السبت 5 ايار 2012 بمرور هيكل طائرة على متن شاحنة ضخمة تسير وسط الطريق الدولية متجهة 
الى بيروت، تبين انها هيكل طائرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات وقال الناطق اإلعالمي لمديرية األمن العام “ ليونايتدبرس “ 
انترناشيونال إن احد المستثمرين اللبنانيين اشتراه لمشروع مطعم سياحي يمتلكة في بيروت ، وأضاف إن سائق الشاحنة المصري الجنسية 

ضل الطريق فدخل الى شوارع العاصمة عمان مما جعل الناس يرون هيكل الطائرة فوق الشاحنة الضخمة . 
التعليق 

إن عدداً ال بأس به من المواطنين شاهدوا تلك الشاحنة الضخمة تسير في شارع المدنية المنورة ، وأفاد السائق بان هيكل الطائرة الخاصة 
بالرئيس الراحل أنور السادات تم نقله عن طريق ميناء نويبع إلى ميناء العقبة تمهيداً  لنقله عبر مركز جابر على الحدود األردنية السورية . 

                                                                                       والى اللقاء في العدد القادم 
                                                                                    إعداد هيئة تحرير النشرة 

خبر و تعليق

تذوقوا اشهى األطباق مع المنيو
الجديد للمطعم و تراس النادي 

يرجى طلب املنيو من الكابنت
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غسان تويني
- في ذمة هللا -

عمالق  رحيل  نبأ   2012 حزيران   8 يوم  األنباء  تناقلت 
الصحافة األستاذ اللبناني الكبير غسان تويني، صاحب ورئيس 
الواسعة االنتشار، فهو اإلعالمي  اللبنانية  النهار  تحرير جريدة 
وهو  والمربي  والدبلوماسي  السياسي  وهو  الرفيع  الطراز  من 
اللبناني عن  البرلمان  ً في  نائبا  الذي كان  المتألق  األرثوذكسي 
الطائفة األرثوذكسية وهو الوزير السابق وهو فوق ذلك كله والد 

الشهيد واإلعالمي المعروف جبران تويني. 
.

تلقى غسان تويني دراسته الجامعية األولى في الجامعة األميركية 
في  هارفرد  جامعة  من  األستاذية  على  حصل  ثم  بيروت  في 
الواليات المتحدة وعمل أستاذاً  محاضراً  في الجامعة األميركية 
سنوات  لعدة  ألبلمند  لجامعة   ً رئيسا  وعين  كما  بيروت  في 
باإلضافة لمركزة اإلعالمي المميز كما انتخب عضواً  في الهيئة 
مندوبا  كذلك  وعين  بيروت  في  األميركية  للجامعة  االستشارية 

للبنان في االمم المتحدة .

نودي به عمالقاً  للصحافة العربية عن جدارة ، ومما قاله سيادة 
المطران جورج خضر ، مطران جبل لبنان، في كلمته التأبينية 
يوم الجنازة، إن غسان تويني لم يكن سياسياً  بل كان فيلسوفاً  في 
السياسة وان اآلخرين من السياسيين قد تعلموا منه، كما أردف 
سيادته قائالً  إن غسان كان متنوراً  مشرقياً  بلسان عربي وعدد 

الكثير من مناقبه . 

القديس  كاثدارئية  في  غسان  الكبير  الفقيد  جنازة  واقيمت 
غبطة  برئاسة  بيروت  وسط  في  األرثوذكسية  جيورجيوس 
البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم بطريرك الكرسي األنطاكي 
وبحضور لفيف من أصحاب السيادة المطارنة ورجال الدين من 

كافة الطوائف اللبنانية .

كلمة عزاء ورثاء 
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سليمان  ميشيل  السيد  الجمهورية  رئيس  انعم  وقد  هذا 
على المرحوم غسان تويني بوسام األرز الوطني بدرجة 
الوشاح األكبر تقديراً  له ولخدماته من اجل لبنان والبالد 
العربية اذ كان أستاذا في الدعوة للسالم وللمحبة وقبول 
األخر كما كان داعياً  مستديماً  لمباديء الحوار والتسامح. 

النادي األرثوذكسي في عمان يعرب عن اصدق مشاعر 
الكرام  تويني  وآلل  الصديق  اللبناني  للشعب  العزاء 
األرثوذكسية  العربية  وللطائفة  وألقربائهم  والنسبائهم 
الفقيد  تغمد هللا  الجلل،  المصاب  بهذا  لبنان  في  الكريمة 
آله  والهم  جنانه  فسيح  واسكنه  رحمته  بواسع  الكريم 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ليكن ذكره مؤبدا ً

هيئة تحرير النشرة 

»الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا»

 رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية  واللجان العاملة وأسرة النادي األرثوذكسي يعزون بوفاة

 المرحوم سليم فائق الصايغ
  ) ابو سامر (

 شقيق السيد ميشيل الصايغ
 عضو الهيئة االدارية االسبق / عضو الهيئة العامة للنادي

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته



أخترنا لك

حكمة العدد 

واثق الخطوة 
يمشي ملكا ً 

 هيئة تحرير 
النشرة

أحمدك يا رب
من كل قلبي
وأمجد إسمك
الى الدهر

الن رحمتك
عظيمة نحوي

يا هللا
إطلع من السماء

وانظر
وتعهد هذه
الكرمة

التي غرستها
بيمينك

هيئة تحرير 
النشرة
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رجاء
يرجو النادي األرثوذكسي من جميع اعضائه األعزاء ومن ضيوفهم الكرام ، أنه 
وأثناء تواجدهم على مسابح النادي وقبل الدخول إلى منطقة المسابح ، أن يتقيدوا 

باألصول الرياضية وباآلداب العامة داخل وخارج المسابح ، إذ ينبغي على 
الجميع تطبيق اإلجراءات التالية :- 

أوال ً : الدخول إلى منطقة المسابح باللباس الكامل .
ثانيا ً : الخروج من منطقة المسابح باللباس الكامل . 

إن لباس المسابح مخصص للمسابح دون سواها فالمرجو التقيد تماما ً بهذا 
الموضوع .

وشكرا ً لتعاونكم 
لجنة المسابح 

 بالتعاون 
 مع هيئة تحرير النشرة الشهرية

عـــــاذل
 داود البوريني

 للباري .. وحده الحسابا

الّبد يوما ..

 من إيابا

 االرُض .. لم تبسْط

 ثراها

 والغيُث .. لم تأمر

 ولم .. تـُجري السحابا

 مثلي .. عليها أنت هائٌم

 ال تعقْل .. أين الصوابا

 دعني لهّمي .. والهوى

دع للحق ِ ..

 كيف العذابا

 المقاديُر .. تجهل بها

 فلم السؤاُل .. ولم العتابا

 إن كان .. ُجّل العشق ِ سؤاٌل

 يا عاذلي

 حاَر .. الجوابا !!



سر السعادة ..شاركها حاالت القلق

شريكها،  مسامع  على  فتسرد  بضيق،  تصاب الزوجة 
ما  سرعان  ولكن الزوج  بالتفاصيل،  وغالبا  يؤرقها  ما 
بسيطة  وبمفردات  مختزال  باختصار  الموضوع  ينهي 
الموضوع.   عن  القفز  ومفضال  وجهة نظره   ومعدودة 
تشعر  ال  الزوجة  ان  حديثة  دراسة  وتقول 
الشريك. من  تضامنا  تلمس  ال  عندما   باالرتياح 
الزوجية  العالقات  حول  أمريكية  دراسة  وقد كشفت 
تلمس  عندما  من الطمأنينة  بنوع  تشعر  المرأة  بأن 
 - حزن  أو  قلق  عن  تنم   - شريكها  من  عاطفية  ردودا 
تجمعهما. التي  العالقة  قوة  على  دليال  ذلك   ألنها تعتبر 

كما استنتجت الدراسة - الصادرة عن كلية الطب التابعة لجامعة 
هارفرد االمريكية - أن شعور الزوجة بالسعادة يتزايد عندما تدرك 
 أن الرجل يتفاعل بحق مع ما يقض مضجعها أو ينغص عنها حياتها.

إعداد  على  أشرفت  التي   - شيري كوهين  الدكتورة  وقالت 
لرؤية  من االرتياح  النوع  بهذا  المرأة  شعور  إن   - الدراسة 
شريكها، وقد انتابته حالة من الحزن أو القلق، يعكس نوعا ما 
 –بالنسبة لها - مدى حرصه عاطفيا على متانة العالقة بينهما، 

حتى في الظروف الصعبة.

وخلصت الدراسة الى أن الزوج قد يشعر بالرضى عن عالقته 
بزوجته عندما يتبين له - بدقة - شعور قرينته بعواطف يشوبها 
االرتياح، في حين أن رضى الزوجة عن عالقتها بزوجها ال 
الحزن. وتضيف  أو  القلق  من  أبان عن مشاعر  إذا  اال  يتأتى 
الدراسة أن رضى المرأة عن تلك العالقة يرتبط أساسا بإدراكها 
بأن شريكها يحاول جاهدا فهم مصادر قلقها أكثر من دقة إدراكه 

بتلك المشاعر.

وتنصح دراسة اخرى بالبعد عن األساليب التي قد يكسب الجولة 
فيها  أحد الطرفين على اآلخر ألنها تعمق الخالف و تجذره.

تفارقهم  الزوجات ،ال  وتقول ان عددا كبيرا من األزواج كما 
ومهزوم،  منتصر  فيها  معركة  كساحة  الزواج  صورة  
الحادة  الكلمات  من   بد  فال  الخالف بينهما  احتدم  وان 
ذلك.  الى  وما  المرتفع  والصوت  العنيفة،  والعبارات   ، 

بعض  الى  المياه  وعادت  انتهى  ان  حتى  الخالف  وتؤكد ان 
مجاريها، اال ان  صدى الكلمات العنيفة  يتردد باستمرار عالوة 

على الصدمات والجروح العاطفية التي تتراكم على النفوس .

 ويقول علماء النفس مهما كانت المشاجرات الزوجية وما تسببه 
من مشاكل فإن الزوجين يربطهما قدر من الحب، وحتى ال يكبر 
القاعدة األولى هي عدم تدخل طرف ثالث  الخالف ويزداد فإن 
بينهما ألنهما  قادران على أن ينهيا الخالف خالل فترة قصيرة 

بالمناقشة الهادئة والحوار.
                      اختارها : جبرا عبد المسيح شنوده
                                         من جريدة الرأي 

أخترنا لك
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تهنئة 

رئيس وأعضاء اللجنة الثقافية وهيئة 

تحرير النرشة يهنئون زميلهم السيد 

جربا شنوده بالعملية التي أجريت 

لعينه والتي تكللت بالنجاح.....

حمدالله عىل السالمة .



زاوية معلوماتية

هل تعلم
انه جاء في المزمور 127 مايلي :-   •

إن لم يبن الرب ُ البيت ، فباطال ً يتعب البناؤون . 
وأن الزواج يتطلب فضيلة ً تدعى اإلخالص .  •

وأن احمد شوقي قال :   •
الناس صنفان ، موتى في حياتهم 

وآخرون ببطن األرض أحياء ُ 
وأن المتنبي قال :   •

             على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
             وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وأن الناقد يجب أن يكون قادرا ً على اإلبداع قبل أن يسمح لنفسه بنقد أعمال المبدعين   •
وأن مكيف الهواء إخترعه األميركي “ وليس كارير “ سنة 1911 .   •

وأن غسان كنفاني هو أديب فلسطيني فجرته إسرائيل بتلغيم سيارته في بيروت ؟  •
وأن اقرب كوكب الى الشمس هو كوكب عطارد .  •

وانك ال تستطيع ان تضحك وتكون قاسيا ً في وقت واحد ٍ .   •
وأن عبد الرحمن الثالث هو من بنى قصر الزهراء في قرطبة والذي استغرق إنشاؤه 25 سنة .   •

وأن سمو االمير فيصل بن الحسين أعلن ملكا ً على العراق عام 1921 .   •
وإن اميركا وقعت اتفاقية صداقة مع إسرائيل عام 1951 .   •

والى الملتقى في العدد القادم 
                                                                         إعداد هيئة تحرير النشرة 
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ديفينا فادي حبيب النونو 

ملار فراس النرب 

جامل زياد جامل الصناع

ليث شادي توفيق خوري 

دنيال عامر عبدالله حداد

عمر جورج عبدالرحمن العمر

ماري نضال جليل امسيح

سليم ايليا سليم وهاب 

خرض سليامن خرض ابو خرض

داليا مهند وديع ابو ارشيد 

لني عدنان حسن رحمن 

سند حازم مرجي الفاخوري 

يارا حبيب خليل حجاره 

مايكل اسامه كرم امسيح 

سند فراس عوض البقاعني 

مايكل جان جربا ساحليه

تامر مازن عبدالله بطشون 

تيا عامد تيسري مرشبش

تاليا عمر زيك الهلسة

نايا غسان باسم شهاب 

مريال حسام توفيق جوهرية 

زيد جريس سمري حدادين 

نرصي ابراهيم نرصي كرادشه 

مايا نبيل ميشيل ليوس 

مايا حنا جورج ابو زيد 

بانا اياد فرحان قاقيش

االوىل

الثانية

الثانية

الثانية

الثالثة 

الخامسة

الثانية

الثانية

الثانية

الثانية

الثانية

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الثانية

الثانية

الرابعة

الخامسة

الثالثة 

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الخامسة

06/04

06/11

06/22

07/01

07/02

07/02

07/03

07/03

07/04

07/05

07/06

07/07

07/07

07/08

07/08

07/12

07/14

07/14

07/14

07/15

07/16

07/17

07/17

07/18

07/18

07/18

هيا خالد مبارك شحاتيت

جورج عالء جورج مصلح 

طارق هاين نرصي شطاره 

ليان رائد سامل غاوي 

جورج منري وليد البنا 

خليل ابراهيم خليل ضبيط 

انجيلينا غيث يوسف الحاوي 

زين حازم سامي طشامنه 

عمر حازم سامي طشامنه 

ليث زياد امني الغوري

رين شادي بشاره نفاع 

فرح جامل فرح قعوار 

زيد رمزي فريد دواين 

سند زيد نبيل ابراهيم 

كارن عيىس نقوال البله 

نقوال عيىس نقوال البله 

جوليت جوين موريس زنانريي 

سعد خالد سعد طرزي

زيا سائد جهاد ابو داهود 

جنى مؤيد الفرد مصاروه 

عبدالله خالد جميل البقاعني 

مهدي محمد غانم الرصاف

ساره سمري سامل عكاوي 

تينا نادر عوده قموه 

نواف فادي نواف داود 

الخامسة

الرابعة 

الرابعة

الثالثة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الرابعة

الرابعة 

الخامسة

الرابعة

الثانية

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الرابعة

الثانية

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

07/20

07/20

07/21

07/21

07/21

07/21

07/22

07/22

07/22

07/22

07/23

07/24

07/25

07/25

07/26

07/26

07/26

07/26

07/27

07/27

07/28

07/28

07/29

07/30

07/30

عائالتنا

اعياد ميالد  مباركة
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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.



تهنئة

2011/08/20      روان زهري زريقات    عالء سامي حدادين        غزل

2012/05/10     نادين وليم املرصي           رائد علم                 جويل

 2012/06/09   سوزان جورج اكجيان   نديم رياض بطشون          بانا

فراس جورج عواد          جورج 2012/06/10     كرستني هرني غرفه  

2012/06/21     فردوس جورج النعامن   م. عيىس فهد السلفيتي           كرم

مواليد  مباركة

عماميد مباركة 

خطوبة مباركة

اكاليل مباركة

تاريخ العماد      اسم االم       اسم االب       اسم الطفل

فادي سمري غطاس         سمري 2012/05/11           يارا بسام سوداح 

2012/5/18              رسين هيثم عواد            رامي الياس الناعوري            فرح

2012/6/1              رنا انطون نرصه              عوض سمري الياس                كرستينا

فادي حبيب النونو        ديفينا 2012/06/04           كارول طوين الشامي 

يعقوب جبيب النونو         نديم 2012/06/08           زين سهيل ابو عطا 

    5/25/ 2012   الياس انطوان عنيك          غادة اسكندر سابا

2011/09/10      النا سمري نرص       ساين فيصل طاشامن

2012/06/01            بسكال جوزيف صفري          جالل فرح قعوار 

2012/06/29              هدى اسكندر سابا          سامي شحاتيت
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تهنئة 
أرسة النادي األرثوذكيس تهنئ السيد اسكندر سابا وعقيلته 

السيدة سمر كشك مبناسبة خطوبة ابنتهم غادة عىل السيد 

الياس انطون عنيك بتاريخ 2012/5/25

 وأيضا مبناسبة إكليل ابنتهم هدى عىل السيد سامي شحاتيت 

بتاريخ 2012/6/29 .

ألف مربوك ....

تهنئة بالخطوبة 
أرسة النادي األرثوذكيس تهنئ قدس األب الدكتور ابراهيم دبور 

وعقيلته الخورية سهيلة دبور مبناسبة خطوبة ابنتهم كاترينا 

الخوري ابراهيم دبور عىل السيد فؤاد جميل شحادة بتاريخ 

. 2012/6/21

ألف مربوك ..عقبال الفرحة الكربى 

23

فارس الشهر
املوظف / مصطفى احمد سعد

التحق بالعمل يف النادي بتاريخ 1995/9/1 وهو يشغل حاليا وظيفة موظف خدمات يف 

قسم املسابح .

الحرص عىل مصلحة العمل وااللتزام بالتعليامت وتنفيذ املهام الوظيفية بامانة  وتحمل 

ضغط العمل  من صفات املوظف والتي اهلته للفوز بلقب فارس شهر حزيران 

ادارة النادي تهنىء السيد مصطفى وتتمنى له املزيد من النجاح واالستمرار نحو األفضل.

تهنئة بالتخرج
أرسة النادي األرثوذكيس تهنئ السيد الياس نينو وعقيلته السيدة سلوى خوري نينو بحصول نجلهم السيد منري الياس نينو عىل 

 . CFA علام ً بأنه يحمل شهادة محلل مايل معتمد ، NYIT من جامعة نيويورك للتكنولوجيا MBA درجة املاجستري

ألف مربوك ...عقبال الدكتوراه

تهنئة وتبريك
 

أرسة النادي األرثوذكيس تهنئ العضو العامل السيد 

هاين مسنات وعقيلته السيدة امرية الصناع بحصول 

نجلهم السيد يزن هاين مسنات عىل شهادة CPA يف 

املحاسبة . 

ألف مربوك ...

تهنئة بالمولود 
رئيس وأعضاء اللجنة الهندسية يهنئون زميلهم املهندس 

عيىس السلفيتي وعقيلته السيدة فردوس النعامن مبناسبة 

مولودهم األول

» كــــرم »

الف مربوك ...جعله الله من أبناء السالمة



خاطرة
 فريد جبرا عوض 

عضو هيئة تحرير النشرة

مسيرات فلسطينية
PALESTINIAN WALKS

NOTES ON A VANISHING LANDSCAPE

إقامة  بعد  اإلسرائيلي  لالحتالل  تؤول  باتت  التي  فلسطين  لروابي  رائعة  دقيق من مشاهد  يحتوي على وصف  كتاب مميز  هذا عنوان 
المستوطنات اليهودية فيها . 

الكتاب الرائع المذكور صدر باللغة االنكليزية للمحامي األستاذ رجا عزيز شحادة من رام هللا في اوائل القرن الحالي وأجمل مافي هذا 
الكتاب انه يجتذب القارئ الى جواره باستمرار، فأنت إن قرأت صفحة أو صفحتين منه، تشعر بأنه يجتذبك للمزيد من القراءة وللمزيد من 

المتعة وبحيث تشعر ايضا ً بانك تتمتع بالعيش ولو لفترة وجيزة في روابي فلسطين وبساتين فلسطين وزيتون فلسطين.

 يقول الكاتب األستاذ رجا انه عندما رأى األغراب في بيته بدأ يكتب هذا الكتاب وفي نفسه لوعة كيف ال وهذا البيت هو الذي أحبه حتى 
مراحل العشق وحتى امتنع البلبل عن التغريد، وكتب أيضاً  بصفته كان مؤسساً  لمؤسسة ) الحق ( التي تعنى بحقوق اإلنسان والمتفرعة 
عن المؤسسة الدولية للقضاء، واألستاذ رجا له بضعة منشورات أخرى في القانون الدولي وفي حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وقد 

ترجم هذا الكتاب المميز بعدة لغات. 
 

ويقول األستاذ رجا شحادة انه محامي وكاتب في آنٍ  واحدٍ  وانه كان ومازال يكتب في األمور القانونية للنزاع حول األرض العربية في 
فلسطين والتي يستولي االحتالل اإلسرائيلي عليها قسراً  وباستمرار من اجل إقامة المستوطنات اليهودية عليها ، ويقول بأنه يكتب ايضاً  

عن النتائج السلبية غير القانونية لهذا النزاع وذاك العنف من اجل االستمرار بامتالك أرضنا ومواطيء اقدامنا . 

ويقول الكاتب في كتابه هذا أيضا ً بأنه اليوم يكون حريصا ً عندما يخرج في مسيرة ) أو في سرحه ( بين الجبال والتالل والوديان النه 
يشعر بأنه ربما يذهب في المسيرة الجميلة آلخر مرة، ويقول في كتابه االنيق بان موضوع ) محبة األرض ( في فلسطين كان برنامجا ً 
يدرس في مدارس األوالد وفي جامعة بيرزيت وكان األساتذة المدرسون يقومون باصطحاب تالميذهم في مسيرات دراسية ترسيخاً  لمحبة 

الوطن واألرض والتراب في روابي فلسطين العزيزة . 

ومن جملة ما قاله الكاتب الكريم بانه بات واثقاً  بان هذا الكتاب هو الرحلة او المسيرة او السرحة السابعة له في ربوع فلسطين الخضراء 
وان ما ورد في هذا الكتاب هو الوصف للمسيرات الست األوائل التي سبق وقام بها بصحبة مجموعة من اصدقائة واخوانه ومحبيه .

 
وال بد لي اخيراً  أن أشير بان األستاذ رجا عزيز شحاده قد أتقن عمله لدرجة اإلبداع، لغة ونّصاً وتعبيراً  ، االمور التي يستحق عليها مّنا 

جميعا ً كل الشكر وكل التقدير فهذا الكتاب يمكن تصنيفه بانه وثيقة فلسطينية غالية بحق . 

قال احمد شوقي :

وطني لو شغلت بالخلد عنه          نازعتني اليه في الخلد نفسي


