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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

فوزي عبد املسيح شنودة
 رئيس النادي األرثوذكسي 

هيئة إدارية جديدة تنتخب يوم 2013/3/30

السادة اإلخوة أعضاء الهيئة العامة للنادي األرثوذكسي المحترمين
كل عام وأنتم وعائالتكم بألف خير

نلتقي هذه السنة يوم السبت الموافق 3/30، لنبحث في أمور النادي 
العادة في كل عام. كذلك النتخاب ستة أعضاء  المختلفة كما جرت 
جدد ليحلوا مكان الستة أعضاء الذين تنتهي عضويتهم حسب النظام 
الداخلي للنادي وينضموا للستة أعضاء الموجودين في الهيئة اإلدارية

.
أغتنم هذه المناسبة العايدكم متمنياً لكم دوام الصحة والعافية، وأيضاً 
اإلدارية  الهيئة  لجميع أعضاء  الجزيل  الشكر  أقدم  أن  إال  يسعني  ال 
الذين عملوا بجٍد وإخالص خالل الفترة السابقة، ولما قدموا من جهٍد 
وعمٍل دؤوب وساهموا معنا في إدارة شؤون النادي لما فيه خير هذا 

الصرح العريق الذي نعتز به ونفخر.
إن انتماءنا لهذا النادي إنما هو جزء من انتمائنا لهذا الوطن الغالي 
على قلوبنا جميعاً. إن العمل التطوعي إن دل على شيء فهو يدل على 
االنتماء واإلخالص لهذه المؤسسة العريقة، والتي قامت على أكتاف 
نخبة من رجاالت هذا الوطن الذين قدموا وأعطوا بال حدود منذ عام 
1952، نترحم على من فقدنا منهم وندعو بالصحة وطول العمر مع 

الشكر والتقدير لمن خدم في هذا الصرح الكبير.
لقد كان عمل الهيئة اإلدارية خالل السنة الماضية عمالً مميزاً بكل معنى 
الكلمة، حيث ُبني على أساس العمل المؤسسي وما ورد بالتقرير السنوي 
الذي بين أيديكم إنما يعكس إنجاز الهيئة اإلدارية مع اإلدارة التنفيذية 
باإلضافة إلى عمل جميع اللجان العاملة بالنادي ورؤساء وموظفي أقسام 

النادي الذين بذلوا الجهد الكبير وقدموا الشيء الكثير وعملوا 

بتفاٍن وإخالص، نقدم لهم كل الشكر على الجهود المتواصلة وندعوهم 
لالستمرار في هذا النهج السليم الذي يصب في مصلحة النادي وتقدمه.

األخوة أعضاء الهيئة العامة المحترمين 
عالقة  كانت  التي  األمور  من  الكثير  الشيء  انجاز  هللا  بعون  تم  لقد 
أمانة  من  مصدقة  مخططات  على  الحصول  مثل  طويلة  سنين  منذ 
البناء  النادي والحصول على رخصة  عمان الكبرى لمبنى ومنشآت 
التي تشمل جميع مرافق النادي وكذلك تم حل مشكلة انقطاع التيار 
الكهربائي بالصيف باستبدال المحول من )1000 ك ف أ إلى 1500 
ك ف أ( مع إجراء تغيير الكابالت الرئيسية للنادي وتجديد السيرفيرات 

باإلضافة إلى معالجة الدلف في مدخل النادي بتركيب ألواح االلكابوند 
االنتهاء  وكذلك   VIP سكر  سليمان  وصالة  المكاتب  تحديث  وكذلك 
من تسوية االعتداء الذي حصل على ارض النادي في ناعور، كما تم 
تركيب كاميرات إضافية للمراقبة لتغطي جميع مرافق النادي المختلفة 
على  البريطاني  البنك  قبل  من  العقاري  الرهن  بإلغاء  قمنا  ولقد  هذا 
البنك  لدى  الحساب  بتسديد   1988 عام  منذ  النادي  ومنشآت  ارض 
دعم  الحصول على  من  النادي  تمكن  وقد  هذا  الرهن،  وفك  المذكور 
ننسى جودة  أيضا ال  المختلفة،  النادي  مادي من شركة زين ألنشطة 
الطعام الذي يقدمه النادي مما القى استحسان األعضاء وزوار النادي. 
السنوي  التقرير  في  ستجدونها  بها  العمل  جرى  كثيرة  أمور  وهناك 
الذي بين أيديكم من ضبط األمور المالية واإلدارية باإلضافة إلى أمور 
أخرى ، هذا االنجاز ما كان ليتم لوال تعاون الزمالء بالهيئة اإلدارية 

واللجان األخرى واإلدارة التنفيذية . 
أما بالنسبة لألعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لملء الشواغر 
الكافي  الرغبة والمقدرة والوقت  لديه  فإننا ندعو كل من  الدورة  لهذه 
لخدمة النادي أن ال يتوانى عن ترشيح نفسه لالنتخابات القادمة، متمنياً 
أن يثروا الهيئة اإلدارية القادمة بخبراتهم وأفكارهم  ويساهموا في تقدم 
النادي وازدهاره والعمل كفريق واحد يتحلى بالمحبة الصادقة والتعاون 

مع اآلخرين لمصلحة النادي.
األرثوذكسي  النادي  منتسبي  جميع  إلى  الشكر  أقدم  أن  أود  وأخيراً 
لمؤازرتهم في مختلف المجاالت اذا كان باالنضمام إلى اللجان العاملة 
لنادينا  أو بمؤازرة النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية، متمنياً 
التقدم واالزدهار في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني 

ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه وسدد على الدرب خطاه.
وكل عام وأنتم بألف خير
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م. رميـون حلتــه
رئيس هيئة حترير النشـره
رئيــس اللجنة الثقافيه

“ ربيــع األردن اجلديـــد”

عــادًة ما يحل علينا فصل الربيع في شهر آذار من كل عام وأننا أذ 
كنا نتفاَءل دوماً بقدوم فصل الربيع بجماله وبهائه وخضاره وإزهاره 
معظم  عمت  وثلـوج  ماطر  شتاء  بعد  يأتي  حيث  العام  هذا  خاصـة 
مناطق المملكة لم تشهد مثلها منذ عقـود من الزمن وقـد أمتألت نسبة 
الذي  الميت  البحـر  عاليـة من السدود بل وفاض بعضها وبـدأ يرفد 
كان قد بدأ باالنحسار التدريجي مــع فصول الجفاف التــي استمرت 

لسنوات عديدة ومـع استنزاف اسرائيل لمياه نهر االردن 

أال أننا في هــذا العام عـام 2013 قـد بدأنا نشعر بفصل الربيـع قبل 
قدومه وذلك على المستوى الوطني فاستشعرنا اآلمان واألطمئنان مما 

يبشرنا بربيع أخضر يانــع وصيف وفير الحصــــاد .

السابع عشر  النواب  وانعقاد مجلس  انتخاب  تـم  الربيع  لهـذا  فمقدمة 
بموجب قانون جديد تم بموجبه تشكيل قوائم وطنية ألول مـرة وجـرت 
االنتخابات وبإشراف هيئة مستقلة وألول مرة أفرزت نخبة من أبناء 
لهذا  االوفياء  المخلصين  من  يكونوا  أن  على  هللا  عاهـدوا   الوطن 

الوطن المعطـــاء .

ويجري التوافـق وألول مـرة على تشكيل حكومــة جديـدة بمشاورات 
نيابيــة وبثقـة من مجلس األمــة نأمل للجميع التوفيق لما فيـه خدمة 

هذه األمـة. 

وكان جآللته قد قّدم لهذه المجالس خطاب عرش يرسم لهم خارطة 
طريق  فـي  بموجبها  نسير  ديمقراطيـة  حياة  الى  وصوالً  الطريق 
الدول  في  أشقائنا  تجربة  يجنبنا  سلميـة حضارية  بطريقـة  األصالح 
العربية الشقيقة التي أتت عليهم بشتاٍء وخريف قاسيين نأمل لهـم أن 
يصلوا إلى الربيع المنشود ووقف إراقــة الدماء وحمايـة األرواح التي 

تزهق باسم الديمقراطية واإلصــالح .

أننـي شخصياً ابارك هذه الخطوات الديمقراطية اذا ما أحسن تطبيقها 
الجميع  يكـون  وان  الخاصة  على  العامة  المصلحة  وبتغليب  بتجرد 
والعمل  الشفافية  بمنتهى  التعامل  يكون  وأن  القانـون  أمام  سواسية 
المتواصل على مكافحة الفساد للفترة الماضية ووضـع األسس السليمة 
والقوانين واألنظمة لمحاربته في الفترة الالحقة  كما واؤكد على ان 
الديني وأن كل فـرد من أفراده  التعايش والتسامـح  بلد  البلد هو  هذا 
حريص كل الحرص على تقدمـه وازدهاره , فأجدادنا من بدأ المسيرة 
يوماً عن  يتقاعسوا   ولم  المعطاء  ألفي عــام على هذه األرض  قبل 

البناء بالرغم من بعض الظروف الصعبـة التي مرت عليهم وكما قدم 
والشعر  والفن  والثقافة  والعلوم  المعرفة  تقديم  في  ساهموا  او  أجدادنا 
واللغة العربية وغيرها من اآلداب والعلـوم هذا وان شَيمنا كانت دوماً 
وللوطن  الطيبة  األرض  لهــذه  والوفـاء  والعطاء  المحبة  تزال  وما 
العربي واألمة العربية دون تفرقـة في عـرق او ديـن فهكذا تعلمنا مـن 

ديننا الحنيف ومـن تعاليمه وعليه سوف نسير .

أستمرار  ونأمل  نهره  في  المسيح  السيد  تعمد  الذي  االردن  بارك هللا 
ربيعه بمحبة وسالم فالعاقل من أتعظ بغيره

كلمة رئيس التحرير
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قررت الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي دعوة األعضاء العاملين 
في النادي إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تقرر عقده الساعة 
الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 2013/3/30 في قاعة وهبة 

تماري بمقر النادي في عبدون .
 

نص المادة )10( من النظام الداخلي للنادي الخاصة بالهيئة 
العامة العادية

 

أ .  تتألف الهيئة العامة للنادي من جميع األعضاء العاملين فقط 
وتجتمع بصورة عادية وبدعوة خطية من الهيئة اإلدارية للنادي 
مرة من كل سنة وخالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من نهاية كل 

سنة مالية ويتكون جدول أعمالها مما يلي :  
1. تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة . 

2. تالوة التقرير اإلداري والمالي السنوي للهيئة اإلدارية لعام 
 .2012

3. االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الوضع المالي 
للنادي. 

4. مناقشة وإقرار التقرير اإلداري والمالي السنوي للهيئة اإلدارية 
لعام 2012. 

5. انتخاب مدقق حسابات للعام المالي الجديد2013 . 
6. بحث أية مواضيع أخرى تهم النادي شريطة تقديمها خطيًا إلى 

الهيئة اإلدارية قبل 72 ساعة من موعد االجتماع . 
أ . تعديل أسعار رسوم االنتساب واالشتراك كما في مذكرة الهيئة 

اإلدارية المقدمة الجتماع الهيئة العامة .
7. انتخاب ستة أعضاء جدد للهيئة اإلدارية لدورة مدتها سنتان 

طبقًا ألحكام هذا النظام . 

ب. تعتبر الهيئة العامة منعقدة في اجتماعها العادي المنصوص 
عليها في المادة )10( من هذا النظام إذا حضر االجتماع أكثر من 
نصف األعضاء العاملين الذين سددوا جميع اشتراكاتهم والرسوم 

المطلوبة منهم قبل موعد االجتماع المحدد بالدعوة .

ج. اذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب في الموعد المحدد 
الجتماع الهيئة العامة العادية تؤجل الجلسة مدة ساعة واحدة 

ويعتبر النصاب قانونيًا بعدئذ بمن حضر الجلسة من األعضاء 
العاملين .

تعيين لجنة االنتخاب  
قررت الهيئة اإلدارية في جلستها رقم 2013/5 تاريخ 2013/2/13 
تعيين أعضاء لجنة االنتخاب وذلك من اجل إدارة االنتخابات التي 
السبت  يوم  عقده  المقرر  السنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  ستجري 

النادي  بمقر  مساءً  الخامسة  الساعة   2013/3/30 الموافق 
بعبدون وهم السادة : 

أمين سر الهيئة اإلدارية الدكتور رجائي موسى نفاع 
أمين الصندوق الفخري للهيئة اإلدارية السيد نعيم سابا خوري 

عضو الهيئة اإلدارية المهندس سليم منير المنير  
عضو الهيئة العامة األستاذ المحامي جورج نزهة 

عضو الهيئة العامة المهندس مشهور حداد  
ان مهمات لجنة االنتخاب موضحة في صلب المادة )17( من 

النظام الداخلي للنادي ، فقرة )أ( وحتى الفقرة )ز( .  

ينص النظام الداخلي للنادي على ان المرشح يجب ان 
تنطبق عليه الشروط التالية :

 
1. ان يقدم طالب الترشيح طلبًا وفق النموذج المحدد لهذه الغاية 
ويسلمه لمدير عام النادي مقابل إشعار خطي يوقع منه او من 
ينوب عنه مبينًا به ساعة وتاريخ االستالم ثم يوضع هذا الطلب 

في الصندوق المخصص لذلك .
متتالية  سنوات  ثالث  أكمل  قد  الترشيح  طالب  يكون  ان   .2
وعشرين  خمسة  عن  عمره  يقل  ال  ان  وعلى  عامل  كعضو 

عامًا.
3. ان يكون طالب الترشيح قد سدد جميع اشتراكاته السنوية 
المادة 17 من  )ج( من  الفقرة  أحكام  بموجب  الترشيح  وقت 

النظام الداخلي للنادي األرثوذكسي .
4. ال يجوز لطالب الترشيح ان يرشح نفسه وينتخب لعضوية 
مدتها  )الدورة  متتاليتين  دورتين  من  ألكثر  اإلدارية  الهيئة 

سنتان(.
في  اليه  المشار  الصندوق  بفتح  االنتخاب  لجنة  وستقوم  هذا 
الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 2013/3/23 
وتدقيق طلبات الترشيح وإعالن أسماء المرشحين المتوفرة فيهم 
شروط الترشيح على لوحة اإلعالنات في النادي األرثوذكسي.

 
كما وندرج أدناه أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية الذين تنتهي مدة 

عضويتهم بالهيئة اإلدارية :  

-  السيد/ فوزي عبد المسيح شنوده 
- المهندس/ صفوان يعقوب قاقيش  

- آلنسة/ منى سليم زغلول 
- السيد/ جريس دخل اهلل القسوس 

-السيد/ إبراهيم داوود عنصرة  
-المهندس/ الياس وجيه خوري

الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي
تدعو أعضاء الهيئة العامة الجتماع عادي
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الكرام  وضيوفهم  النادي  أعضاء  أمضى 
أوقاتاً  ممتعة ليلة عيد الحب الخميس الموافق 
2013/2/14 في قاعة وهبه تماري والمطعم 
الرئيسي حيث شمل هذا الحفل عشاًء مميزاً 
الفنان زياد صالح والفنان حسين سلمان   مع 

و DJ واستمتع الجميع بهذا الحفل المميز .

Valentine’s Day
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ترسيخ  أجل  ومن  األرثوذكسي  رام هللا  نادي  من  كريمة  بدعوة 
الناديين  الطابع األخوي بين  التاريخية وتعزيز  العالقات  وتوثيق 
استضاف نادي رام هللا االرثوذكسي فريق النادي األرثوذكسي - 
عمان/ كرة السلة للسيدات في زيارة لألراضي الفلسطينية واقامة 
مباراة ودية بين فرق الناديين الشقيقين ، للفترة من 2013/1/4 

ولغاية 2013/1/7 .

ترأس الوفد عضو الهيئة االدارية االنسة منى سليم زغلول ، وضم 
الوفد كل من : السيد زهير نصار ، اداريا ، والمدربة الدكتورة 
سيرسا نغوي والالعبات دانا فضة ، رشا عبدو ، روبي حبش ، تاال 

عويس ، فرح نافع ، لبنى ناصر ، النا عويس وشهد النجار.

غادر الوفد حرم النادي االرثوذكسي في عمان الساعة الثامنة صباح 
يوم الجمعة بتاريخ 2013/1/4 مستقال باص النادي االرثوذكسي 
الى جسر الملك حسين وكل منهم يحمل في قلبه وروحه شوقا أزليا 

وحلما دافئا لزيارة األراضي المقدسة . 

وصل الوفد معبر أريحا الفلسطينية في الساعة الثانية عشرة ظهرا 
حيث استقبل من قبل وفد نادي رام هللا االرثوذكسي يتقدمهم رئيس 
العميد  الدكتور هاني الحصري وبحضور عطوفة  النادي سعادة 
نظمي مهنا ، رئيس قسم المعابر ، الذي سّهل مشكورا وصول 
الوفد الى االستراحة والمعبر وأيضا أثناء مغادرة الوفد االراضي 

الفلسطينية عائدا الى عمان.

أول زيارة للوفد الى االراضي الفلسطينية كانت مدينة أريحا أقدم 
وأعرق مدينة في العالم . زار الوفد األماكن الدينية األثرية ثم عرج 
لزيارة جمعية الشابات المسيحية في أريحا حيث استقبل الوفد من 
قبل رئيسة الجمعية السيدة نظر الحصري الحلتة والتي قدمت للوفد 
ونشاطاتها  وأعمالها  الجمعية  أقسام  مشكورة شرحا مفصال عن 
المختلفة وحّيت المرأة الفلسطينية على عملها وصمودها ثم قدمت 

للوفد وجبة غذاء لذيذة من منتوجات الجمعية.

بعد ذلك توجه الوفد الى مدينة رام هللا مكان اقامة الوفد وفي طريقه 
المرحوم  الكبير  الشاعرالفلسطيني  متحف  الوفد  زار  الفندق  الى 
محمود درويش . هذا المتحف الذي يقع فوق تلة مطلة على مدينة 
القدس ، يضم في خزائن عرضه بعض تذكارات الشاعر الفلسطيني 
الراحل من مخطوطات ومقتنيات خاصة وصور والكثير من أبيات 
شعره التي تسمعها خالل تجوالك في قاعات المتحف ،« أحن الى 
أنا عربي ورقم  ...« »سجل  أمي  أمي ولمسة  أمي وقهوة  خبز 
بطاقتي خمسون ألفا وأطفالي ثمانية وتاسعهم يأتي بعد صيف فهل 
تغضب ؟... يحتوي البناء على صالة عرض فيديو ومكتبة تضم 
مؤلفاته ودواوينه ، كما يضم البناء مسرحا صيفيا خارجيا وفضاء 
المنبر الحر اضافة الى ضريح الشاعر في الحديقة ، كما يوجد عند 

مدخله جدارية مكتوب عليها نبذة عن حياة الراحل باللغتين العربية 
واالنجليزية. من الجدير ذكره أن الدكتور المهندس جعفر طوقان هو 
من اختار الموقع ومن أعّد تصميم مخططات بناء المتحف وما حوله 

من قاعات وحديقة .

 suites & hotel  ANKARS وصل الوفد الى مكان اقامته في
، )فندق رائع  نعيم  أبو  السيد  الفندق  قبل مدير  استقبل من  حيث 
فيه جميع التسهيالت وخدمات االنترنت ( . في الساعة الخامسة 
والنصف مساءا توجه الوفد الى نادي سرية رام هللا مكان اقامة 
المباراة بين فريق نادي ارثوذكسي عمان وفريق نادي ارثوذكسي 
رام هللا المقررة الساعة السادسة مساء على صالة السرية برعاية 
شبكة جوال لالتصاالت الخلوية  .  حقق فريق أرثوذكسي عمان 
فوزا كبيرا على نظيره أرثوذكسي رام هللا بنتيجة 66 نقطة مقابل 
33 نقطة لصالح ارثوذكسي رام هللا . بعد ذلك توجه الوفد الى 
نادي ارثوذكسي رام هللا حيث اقيم حفل عشاء تكريمي كبير على 
شرف الوفد حضره ما يقارب 250 شخصا  ..تم فيه تبادل الهدايا 

التذكارية. 
 القى الدكتور هاني الحصري ، رئيس نادي رام هللا كلمة رحب فيها 
بالحضور وخص الوفد الضيف بالترحاب شارحا روابط الصداقة 
المتينة بين الناديين والنشاطات الرياضية واالجتماعية بينهما والتي 
يعتز بها أيما اعتزاز ، وشكر نادي ارثوذكسي عمان على قبول 
الدعوة لزيارة فلسطين بشكل عام ونادي ارثوذكسي رام هللا بشكل 
خاص الجراء مباراة ودية بكرة السلة ولزيادة أواصر المحبة وااللفة 

بينهما .

وألقت رئيسة وفد النادي االرثوذكسي / عمان كلمة شكرت فيها 
باسم رئيس وأعضاء الهيئة االدارية للنادي االرثوذكسي في عمان 
رئيس وأعضاء نادي رام هللا االرثوذكسي على هذه االستضافة 
التي تجمع  الروابط االخوية  الرائعة والتي تدل على مدى عمق 
الناديين في البلدين الشقيقين ، ولخصت مسيرة النادي االرثوذكسي 
التاريخية العريقة واللقاءات الثنائية بين الناديين والتي تعود جذورها 
الى العام 1995 عام انطالقة بطولة األندية العربية االرثوذكسية 
والتي أتت بثمارها الى توقيع وثيقة توأمة ما بين النادي األرثوذكسي 
في عمان والنادي األرثوذكسي في رام هللا في التاسع من آذار عام 
2000 واستكملت المسيرة الخيّرة بتشكيل رابطة األندية العربية 
األرثوذكسية التي أقيمت في عمان عام 2011 من أجل تعزيز روح 
التعاون الصادق بين الناديين الشقيقين وقدمت خالص شكرها الى كل 

من ساهم في انجاح هذه االستضافة.

نادي رام هللا االرثوذكسي يستضيف فريق 
النادي / كرة السلة للسيدات في زيارة لألراضي 

الفلسطينية واقامة مباراة ودية بين فرق 
الناديين الشقيقين

منى سليم زغلول
عضو الهيئة االدارية

رئيسة الوفد 
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ثم القى السيد خضر دياب ، رئيس اتحاد كرة السلة الفلسطينية ، كلمة 
أشاد فيها بالنادي االرثوذكسي ومسيرته الخّيرة وقال ان شاء هللا في 
السنة القادمة تأتون الينا وفلسطين محررة ومستقلة . كما وألقى مدير 
عام شركة جوال ، راعي المباراة ، كلمة قال فيها نتشرف أن نكون 
أهلكم في  الى  قدمتم  أنكم  بين االشقاء واألهم  المباراة  لهذه  راعين 

فلسطين لتكسروا الحصار الرياضي عليه من قبل االحتالل .

هاني  الدكتور  يرافقه  الوفد  قام   : الموافق 2013/1/5  السبت  يوم 
الحصري وبعض أعضاء نادي رام هللا بزيارة الى مركزخليل أبو ريا 
لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة حيث استقبل الوفد من قبل رئيس 
مجلس ادارة المركز وأعضاء المركز وقدم للوفد شرحا عن الخدمات 
التي يقدمها المركز والتي تضم أقساما للعالج الطبيعي والوظيفي 
العمود  المائي واصابات  والعالج  االجتماعية  والخدمة  والتمريض 
الفقري واالعاقات الحركية وتأهيلهم ليعودوا ثانية الى الحركة والعمل 

باالضافة الى تقديم االجهزة الطبية . 

بعد ذلك توجه الوفد الى القدس الشريف ، المدينة الخالدة التي تسكن 
في سويداء القلب والروح وعلى أرضها ما يستحق أن نحيا له حتى 
بزوغ شمس الحرية .. زار الوفد كنيسة القيامة والمسجد االقصى 
والحرم االبراهيمي الشريف ومركز حامالت الطيب )اعتبر الوفد هذه 
الزيارة تاريخية ( . ولكن ما يدمي القلب وتخرج الزفرات من أعماقه 
عندما تواجهك االجراءات االسرائيلية الغالق المدينة وحرمان أهلها 
الجهات  من  بتصريح  اال  اليها  الوصول  من  ومنعهم  الفلسطينيون 

االسرائيلية.

بعدها توجه الوفد الى مدينة يافا ، مدينة الشاطىء والبرتقال والليمون 
، المدينة التي خرج من رحمها النادي األرثوذكسي وتركها بعد نكبة 
عام 1948 ليستوطن في عمان ، هناك على أرضها تناول الوفد طعام 
الغذاء من السمك والمازات الشهية اال أن الطقس كان ماطرا بغزارة 
ليعود الوفد الى رام هللا مع بصيص من نور الكهرباء على الطرقات 

متوجها الى الفندق.

يوم االحد الموافق 2013/1/6: توجه الوفد الى مدينة بيت لحم مدينة 
االشجان والفرح وأجواء عيد الميالد المجيد ، عن طريق وادي النار 

، استغرقت الرحلة ساعة تقريبا وذلك نتيجة لبناء الجدار العازل 
الذي قطع الطريق السريع . عند الوصول توجه الوفد الى نادي 
العمل الكاثوليكي حيث اصطفت هناك مجموعات الكشافة وتمثل 
حوالي 15 مجموعة من مختلف االندية والمدارس وكان الترتيب 
أن يمشي الوفد كفريق نادي أرثوذكسي من عمان مع المجموعات 
المشاركة في االحتفال  المهد من أجل  الى ساحة كنيسة  نزوال 
بعيد الميالد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم 
الشرقي حيث تبدأ في هذا اليوم مواكب البطاركة بالتوجه الى 
كنيسة المهد القامة خدمة قداس بارامون عيد الميالد المجيد كل 
طائفة على حدا وفي ساعة محددة وبالترتيب التالي ) السريان ، 

االقباط ، االرثوذكس ، ثم االحباش  . )كانت المسيرة رائعة ( .

بعد زيارة كنيسة المهد وأخذ الصور التذكارية واضاءة الشموع 
ورفع التضرعات توجه الوفد الى مدينة بيت ساحور وبيت جاال 
حيث زار األندية األرثوذكسية هناك ثم تناول الوفد طعام الغذاء 
في نادي بيت جاال وتم تبادل الكلمات والهدايا التذكارية بين رؤساء 

االندية والوفد الضيف .

يوم االثنين الموافق 2013/1/7 : حزم الوفد حقائبه وعاد الى 
أرض الوطن شاكرا من القلب نادي رام هللا االرثوذكسي على هذه 
االستضافة الرائعة حامال أجمل الذكريات وأسعد االوقات متمنيا 

لنادي رام هللا االرثوذكسي الصديق كل الخير واالزدهار .

ال أخفيكم القول أنه مع كل هذا االفرح اال أن هناك غصة في 
القلب وجرح في الوجدان من جراء رؤية الجدار العازل وزحف 
المستوطنات اليهودية على معظم أراضي القدس ومدن الضفة 
الغربية واالستيالء على قرى بأكملها وطرد سكانها من منازلهم 
ومصادرة رغيف خبزهم ودفتر كتاباتهم ونور شموعهم ولمسة 
والزراعي  واالقتصادي  المادي  الوضع  الى  باالضافة   ، دفئهم 
يقف  الدولي  والمجتمع  هناك  المتردي  والتعليمي  واالجتماعي 
مكتوف األيدي .. أقول كلمتي وبقوة ان هذا الشعب ال يحتاج الى 

التعاطف وانما فقط الى العدالة ..
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من 6/24 ولغاية 2013/6/29

المقدسة  إقامة رحلة خاصة لألراضي  النادي األرثوذكسي اإلعالن عن  يسر 
إلى  باإلضافة  يومياً  الثالث  الوجبات  شاملة  نجوم  أربعة  فنادق  في  واإلقامة 

برنامج حافل لزيارة معظم األماكن المقدسة واألثرية وحسب البرنامج أدناه.

اليوم األول / االثنين : 
التجمع أمام النادي األرثوذكسي في عبدون الساعة 5:45 صباحاً ، ثم التوجه 
إلى الباص المكيف السياحي إلى جسر الشيخ حسين ، بعد االنتهاء من إجراءات 
السفر االنتقال مباشرة لزيارة جبل طابور ثم بعد الغداء االنتقال لمدينة الناصرة 
لزيارة كنيسة البشارة ومنزل العائلة المقدسة ثم زيارة كنيسة النبعة ثم إلى قانا 
الجليل لزيارة كنيسة تحويل الماء إلى خمر أول عجائب السيد المسيح ثم التوجه 

للفندق في الناصرة عشاء ومنامة . 

اليوم الثاني  / الثالثاء : 
بعد الفطور االنتقال لزيارة بحيرة طبريا بداية من جبل التطويبات ثم طبغة تكثير 
 Peters Primacy الخبز ومكان التقاء الرب يسوع مع الرسل بعد قيامته
St. و كفر ناحوم ثم غداء سمكة القديس بطرس ، وأخيراً زيارة دير الرسل ثم 

ركوب القارب والعودة للفندق عشاء ومنامة . 

اليوم الثالث /  األربعاء : 
بعد الفطور االنتقال لزيارة سور عكا ثم االنتقال لزيارة جبل الكرمل بما فيها مغارة النبي إيليا وحديقة البهائيين وبعد الغداء االنتقال لزيارة كنيسة القديس 

ميخائيل والخضر في يافا مروراً بمدينة تل أبيب ، ثم االنتقال لزيارة كنيسة القديس جورجيوس في اللد والتوجه إلى الفندق في القدس عشاء ومنامة . 

اليوم الرابع /  الخميس : 
بعد الفطور االنتقال لزيارة مدينة السالم القدس بداية من البانوراما في جبل الطور ألخذ الصورة التذكارية ثم قبر السيدة العذراء والجسمانية ثم االنتقال لباب 
الخليل لزيارة كنيسة القيامة ) الجلجلة وقبر الخالص ( ثم االنتقال إلى مدينة بيت لحم للغداء ثم زيارة كنيسة الحليب وكنيسة المهد في بيت لحم وبعد ذلك 

العودة للفندق بالقدس عشاء ومنامة . 

اليوم الخامس /  الجمعة : 
بعد اإلفطار االنتقال لزيارة جبل صهيون ومنزل العشاء األخير ثم االنتقال لزيارة عين كارم مكان والدة القديس يوحنا المعمدان ثم منزل الزيارة التي قابلت 

فيه السيدة العذراء اليصابات ثم زيارة دير المصلبة وبعد ذلك االنتقال للفندق بالقدس عشاء ومنامة . 

اليوم السادس / السبت : 
بعد الفطور مغادرة الفندق وتحميل الحقائب واالنتقال باتجاه مدينة أريحا لزيارة شجرة زكا العشار ثم قصر هشام وسور أريحا ورؤية جبل قرنطل ثم بعد 

تناول طعام الغداء التوجه مباشرة إلى جسر الشيخ حسين للعبور والعودة إلى عمان . 

األسعار : 
515 دينار للشخص المشارك في غرفة مزدوجة . 

300 دينار للطفل المرافق ألهله وعمره من 2  - 11 سنة وبحد أقصى طفلين بالغرفة الواحدة .
780 دينار للشخص في غرفة مفردة . 

آخر موعد للتسجيل 2013/4/30 ويفضل التسجيل قبل هذا التاريخ

لالستعالم والحجز يرجى مراجعة اآلنسة رانيا حدادين هاتف : 0797033252

رحلة النادي األرثوذكسي إلى 
األراضي املقدسة

"6 أيام  -5 ليالي"
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أعضاءنا الكرام ، 

تم افتتاح كافتيريا اللوبي الجديدة .
استمتعوا بالمنيو الجديد للكافتيريا مع 
مختلف أنواع القهوة الساخنة والباردة 

والمرطبات والحلويات المتنوعة. 

فأهال وسهال بالجميع

 Lobby
    Lounge

9

في ضوء التطور لتسهيل تجديد االشتراكات لألعضاء الكرام وخدمتهم بشكل أفضل ، ندعو جميع األعضاء التعاون مع دائرة االشتراكات 
واستكمال اإلجراءات الالزمة للوصول إلى أعلى درجة من الدقة بالمعلومة وتوثيق جميع المعلومات الجديدة التي طرأت على ملفاتهم والتأكيد 

على أن المعلومات الموجودة لدينا صحيحة.

ومن األسباب الرئيسية للقيام بهذا التطور الذي يدخل ضمن المنفعة لألعضاء والنادي على حد سواء القيام بما يلي :-

-  إصدار بطاقات االشتراك الممغنطة حيث سيحتاج قسم االشتراك الى صور حديثة لكل فرد من أفراد العائلة ، وسيتم إضافة الصور الى أجهزة 
الكمبيوتر المتواجدة على مداخل النادي والمسابح للتأكد من شخصية العضو عند الدخول لتسهيل مهمة دخول األعضاء.

- ضمان وصول النشرة الشهرية بالبريد، وأية نشرات و/أو دعوات تهم األعضاء.
-  ضمان وجود البريد اإللكتروني لألعضاء الذين يرغبون باستالم أخبار النادي ونشاطاته ، وإمكانية إرسال النشرة الشهرية لهم  مستقبال” .

.SMS ضمان التواصل التام لنشاطات النادي عن طريق ارسال الرسائل القصيرة -
- االتصال مع األعضاء عند الحاجة الماسة في األمور الهامة والطارئة.

-  تعديل وتصويب أوضاع الملفات ، وما تغير من معلومات على عدد أفراد العائلة من المواليد الجدد ، وانفصال األبناء الذين دخلوا القفص 
الذهبي .

-  ضمان سرعة معاملة التجديد وإصدار البطاقات باليوم ذاته الذي يتم فيه دفع رسوم االشتراكات شريطة أن تكون جميع المعلومات مستكملة 
ومحدثة، خاصة دفتر العائلة .

-  وانطالقاً من مبدأ انتمائكم لهذا النادي العريق والمحافظة  على استمرارية عضويتكم  نذكركم بأن رسوم االشتراك السنوية تستحق اعتباراً 
من اليوم األول من كل عام... 

مؤكدين مرة أخرى حرص دائرة االشتراكات و إدارة واسرة النادي األرثوذكسي على تقديم ما هو أفضل دائماً ، وضمان استمرارية التواصل 
معكم وجعل النادي األرثوذكسي المكان األفضل الذي نريد. 

دائرة االشتراكات              

السادة أعضاء النادي األرثوذكسي الكرام
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األمسية الشعرية ) إيقاعات شعرية (
لمعالي الشاعر األستاذ جريس سماوي

بتاريخ 2013/2/19

أيها الحفل الكريم .... 

األرثوذكسي  للنادي  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس  واسم  باسمي 
وأعضاء اللجنة الثقافية نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى لكم قضاء 
أمسية مع مبدع وال أجمل في مجال الشعر وهو عنوان أمسيتنا لهذة 
الليلة، وبهذه العبارات رحب رئيس اللجنة الثقافية المهندس ريمون 

حلته بالضيف الكريم . 

أعزائي ,,,,,,,
كلنا يمر هذه األيام في ظروف اجتماعية وحياتية صعبة نتيجة ما يحيط بنا 
من ظروف تشد االنتباه وتتلف األعصاب وتجعلنا نتسمر أمام محطات 
التلفزيون فتزيدنا حزنا ً وبؤسا ً واآلما ً إضافة إلى الزيادة المستمرة في 

األسعار وكلف الحياة وأقساط المدارس والجامعات والمواصالت . 
إلى جلسة هادئة جميلة ممتعه  الفترة واألخرى  بين  نحن محتاجون 
نستريخ فيها من تلك الهموم ونتذوق أجمل أبيات الشعر ، وان كانت 
متعه بعض الشباب في الرقص والغناء والموسيقى الصاخبة فان متعتنا 
نحن األكبر سنا ً والمثقفين والحاضرين لهذه األمسية هي في تذوق تلك 

األبيات من الشعر التي سيتحفنا بها معالي األستاذ جريس سماوي .
وقبل البدء أرجو أن أعرفكم على بطاقته الشخصية وسيرته الذاتية 

في بعض السطور حتى ال أطيل عليكم .  
والفلسفة  اإلنجليزي  األدب  درس  سماوي  الشاعر  أن  إلى  يشار 
وفن االتصاالت اإلعالمي،  وترجم العديد من قصائده إلى اللغات 
اإليطالية والفرنسية واإلنجليزية والتركية، وشارك في مهرجانات 
ومناسبات شعرية وأدبية وثقافية داخل المملكة وخارجها وصدرت 
أخرى  )زلة  المعنونة  الشعرية  مجموعته  طبعة  من  أكثر  في  له 
للحكمة( كما عمل مديراً عاماً لمهرجان جرش للثقافة والفنون من 

العام 2001 إلى العام 2006 وشغل سابقا منصب وزير للثقافة. 
سماوي  جريس  الضيف  لشاعرنا  الشعر  من  أبيات  بعض  واليكم 

نرجو أن تنال إعجابكم : 
"ياسمين الشام"

من على رأس "قاسيون"
أطلُّ على نقط الضوء ،

المدينة ُ في سفحه امرأة ٌ
تتزيُن بالضوء

كْم من بيوتاتها تشعُل عبر النوافذ أحالمها !!
كم تطلُّ البناُت على غبش ِالليل منها

وتنتظُر العابرين !!

ابن َمْن أنت ؟ يسألني “ قاسيون”
ابن نهٍر قريٍب جنوب الشآم

أبي جاء من “ بانياس “
وسار جنوباً إلى الغور

يحرسه العشب والماء ،
أمي حفيدةُ حوران ،

عائلتي القمُح والداليْه .

يا بنات الجنوب
هيئْن لي فرسي ومتاعي

انا راجع عند أهلي
واهلي قبائُل عطٍر من الياسمين

أنا ابنهم ، أنا
ولم يرتو االبن بعُد من الشمِّ

لم يرتو األبن من فيض والده النهر ِ
يا بردى  .. آه يا بردى

 ***
إيماءات

أهب نفسي إلى الوردة
وأهب الوردة إلى األنثى .

أضف الى الوردة قواما
ونم في فراشها

المزهرية سجن صغير
واألصص منفى
والحديقة وطن

الريح أمرأة أحبت رجاال كثيرين
فذهبت لتعانقهم جميعا

الرنين لم يكن موجودا في البدء
غير أن امرأة ضحكت

***
 قُبَلة

وتختلجان عتيٍق  نبيٍذ  مثل  تسيالن  ترتعشان  وِء  الضَّ من  هما أجمل الهندسْة وفماْن يقرآن ِكَتاَب الغواياِت من دونما مدرسْة دائرتاِن 

معايل الشاعر االستاذ جريس ساموي و املهندس رميون حلته رئيس اللجنة الثقافية
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حديث الذكريات 

تقديراً من الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي العضائة الذين خدموا لفترات 
طويلة في النادي سواء في الهيئات اإلدارية أو في اللجان العاملة أو أعضاء 
كان لهم دور مميز في تطور النادي وازدهاره في المجاالت االجتماعية 
والثقافية والرياضية وإلمكانية االستفادة من هذه الخبرات المتراكمة تقرر 
لجنة النشرة إجراء لقاءات شهرية مع هؤالء المميزين وذلك في األعداد 

المتتالية للنشرة . 
ضيفنا لهذا العدد من النشرة األستاذ فريد جبرا عوض ) أبو جابي ( أعطاه 

هللا الصحة والعافية وأمد في عمره .
وسنبدأ الحوار بتوجيه مجموعة من األسئلة ثم االجابه عليها بما يلي : 

السؤال األول عن البطاقة الشخصية : 
يوم   1928 عام  القدس  مواليد  من  عوض  عوض  جبرا  فريد  االسم 

 1928/8/18
متزوج من السيدة ميمي حنا عيسى الخوري من مواليد القدس عام 1937 

يوم 1937/4/24 ولنا أربعة أوالد ) إبنتان وإبنان ( . 
رنده – متزوجه من السيد عصام باسم حداد.
رلى – متزوجة من المهندس نزيه دحدح .

المهندس كابي – متزوج من السيدة آمال سليم خليلية.
الدكتور وائل – متزوج من السيدة هبه سليمان نجمه . 

ولنا عشرة أحفاد والحمدهللا . 
واسكن في منزل العائلة الواقع في العاصمة عمان ، شارع المكيال – دير 

غبار ) حي الديار (  عمارة رقم 4 . 
أما النشاطات االجتماعية فان أولها انتمائي للنادي األرثوذكسي في عمان 
منذ سنوات التأسيس وبالتحديد في منتصف الخمسينات من القرن الماضي 
وتسجيلي يحمل الرقم 121 وانضممت عضوا ً عامال ً منتخبا ً في الهيئة 
اإلدارية عام 1968 وشاركت في اللجان المتعددة للنادي وخاصة في اللجنة 
المنتدبة لتعديل النظام الداخلي أكثر من مرة وكنت أمينا ً للسر وناطقا ً 
إعالميا ً باسم النادي األرثوذكسي على مدى عشرين عاما ً أو أكثر قليال 
ً . وال بد من الذكر هنا بأنني وأخي المرحوم وديع كنا أعضاء في النادي 

األرثوذكسي المقدسي حتى نهاية االنتداب البريطاني على فلسطين . 
األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  في   ً ومازلت عضوا  كنت  كذلك   
وساهمت في  تعديل وتطوير نظامها الداخلي ..كذلك كانت زوجتي عضوا 
ً عامال ً في النادي األرثوذكسي بعمان وعضوا ً في اللجنة النسائية لعدة 

دورات برئاسة السيدة فورتينية سليمان سكر رحمها هللا . 
وفي النشاطات االجتماعية أيضا ً كنت ولفترة ثالث أو أربع سنوات عضوا 

ً في النادي الروتري بعمان . 
أما ماذا يعني لي النادي األرثوذكسي فهو ) منزلي الثاني ( فقد ساهمت 
التسمية سارية  تلك  زالت  وما  السبعينات  أوائل  منذ  اللقب  هذا  بإطالق 

المفعول حتى اليوم وما زلت اعتز بها كل االعتزاز . 
يسرني أن أقول بان ابرز المحطات في حياتي وحياة زوجتي وأوالدي 
المتعلقة بالنادي أنني والعائلة قد تعّرفنا على أُسر أرثوذكسية لم نكن نعرفها 
قبال ً، كما وشاركنا مئات المرات في سهرات النادي وفي األعياد ويسعدني 
ان بيتنا الثاني قد ساعدنا في أفراح أوالدنا وفي ضيافة زائرينا ايضا ً ، ومن 
ناحيتي أنا ومن خالل عضويتي في الهيئة اإلدارية فقد تعرفت وصادقت 
مجموعة خيرة من خيرة رجاالت بلدنا من األرثوذكس اذكر منهم سليمان 
سكر وولده رجائي ) مع حفظ األلقاب ( واذكر بالخير حليم سابا وباسيل 

عناب واسبيرو واميل حداد والمحامي الياس ناصر وميشيل صيقلي يرحمهم 
هللا جميعا ً ، واذكر من مؤسسي النادي الدكتور رؤوف أبو جابر وتوفيق قعوار 
أطال هللا في عمرهما .. كما إنني زاملت من خالل الهيئة اإلدارية المرحومين 
المحامي عيسى دلل وايليا جلده ونقوال قعوار والمهندس فؤاد قاقيش وجورج 
مشربش البشارات ) ابو فائق ( وزاملت من خالل اللجان والهيئات العامة 
واإلدارية عددا ً كبيرا ً من األعضاء العاملين أذكر منهم نائل قعوار وفادي 
زريقات وفريد حبيب الذي قدم خدمات هندسية كبيرة للنادي بدون مقابل ، 
واذكر بالخير نعمة اللحام وكميل رفيدي وريمون حلته واوديت ابو خضر ) أول 
سيدة تنتخب عضوا ً في الهيئة اإلدارية ( وبسام حدادين وجورج نزهه وولده 
إيهاب وفؤاد نصار وسامي وأديب حبايب وجورج خوري ) أبو توفيق ( هؤالء 
األفاضل توثقت عالقاتي معهم من خالل نادينا .. ومن المهم جدا ً ان اذكر 
صديقي العزيز وزميلي في الكنيسة أيضا ً المرحوم الدكتور سامي حلبي وكذلك 
اذكر المرحوم الدكتور حنا عوده ، كما وإنني ال أنسى أصدقائي األحباء جورج 
ونبيل وسمير ابو خضر فآل ابو خضر كان ومازال لهم باع كبير في خدمة 
نادينا واذكر الدكتور عودة حلته الذي زاملنا لفترة وجيزة في الهيئة اإلدارية . 
كما واذكر بالخير أحبائي الياس حبش والدكتور رجائي نفاع اطال هللا أعمارهما 
ويسرني أن أؤكد بأنني على صله صداقة ومحبة مع أعضاء الهيئة اإلدارية 
الحالية واذكر منهم فوزي شنوده والدكتور رجائي نفاع والمهندس صفوان 
قاقيش وجريس القسوس ) ابو رجائي ( ونعيم خوري ومنى زغلول واالخرين 

جميعهم الذين أدعو لهم بالتوفيق . 
وأرجو ان ال أكون قد نسيت ذكر أسماء من أحبهم وهم كثيرون ومنهم على 
سبيل المثال األخ ميشيل الصايغ واألخ عصام ساحوري واألخ نقوال العيسى 
واألخ عصام عريضة واألخ نقوال ابو خضر واألخ سليم ابو خضر واألخ حنا 
مقحار واألخ جوزيف سلمان واألخ سمير كارمي واألخ جوده مجج وغيرهم 

وغيرهم ....
أما في تطوير النادي األرثوذكسي واستمراره، فانا مع التطوير دائما والتطوير 
برأيي هو مبدأ أساسي وثابت وال بد من اإلبقاء على ممرات التطوير مفتوحة 
ومهيئة لتتمشى مع التطور الزمني للنادي ، وينبغي علينا أن ال ننسى أبدا ً أن 
النادي األرثوذكسي هو أمانة في أيدينا وأيدي أبنائنا وأحفادنا من بعدنا فهو )بيتنا 
الثاني ( ومن منا اليوم ال يحب بيته ومن منا اليوم ال يريد لبيتنا الثاني الخير 

كل الخير ...
ففي ختام اللقاء نتمنى للسيد فريد عوض الصحة والعافية ونتمنى على شبابنا 

اليوم االقتداء بهذه الروح وهذا العطاء تجاه النادي وأعضائه . 

إلى اللقاء في مقابلة قادمة ...

المهندس ريمون حلته 
رئيس هيئة تحرير النشرة 
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تهنئة 
تتقدم أرسة اللجنة الثقافية بالتهنئة والتربيك إىل زميلهم يف اللجنة الدكتور ماهر زبانه مبناسبة فوزه الساحق يف انتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 

كام ونبارك ألعضاء الهيئة الفائزين .

الفائزون بانتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية لعام 2013 -2015 وهم السادة و السيدات: 

يسـر رئيس وأعضاء الهيئة اإلداريـة للنـادي األرثوذكســي
دعوتكـم لحضور الندوة التي تقيمها اللجنة الثقافيــة بعنــــوان

  "القوانين المدنية لغير المسلمين" 
   يلقيها كل من : 

قدس األب سالم مدانات وقدس األب عبدهللا حمارنه
وبمشاركة األستاذ باسم كرادشه  من المحكمة الكنسية والمحامي األستاذ يعقوب الفار  

وذلك فـي تمــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم االثنين الموافــق  2013/3/11
في قاعة وهبه تماري بمقر النادي األرثوذكسي في عبــدون

       يرجى احلضور قبل املوعد بربع ساعة                                       
الدعوة عامة   

نشاطات اللجنة الثقافية

7-املهندس اميل الغوري                

8-املهندس مايكل هنديله                 

9-السيد خليل نرص                   

10-السيدة نهى شنوده              

11-السيدة سيتا غاوي 

12-السيدة امل حداد 

13-املهندسة نرمني سنداحه

 

1-الدكتور احسان حامرنه

2-الدكتور ماهر زبانه                

3-السيد ابراهيم نينو

4-املهندس عازر فانوس                

5-السيد الياس نينو                   

6-السيد جورج مشحور              

فأسامء الفائزين : 

 لدورة مدتها سنتان        مربوك....

اللجنة الثقافية        
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د. رجائي موسى نفاع 
أمني سر النادي األرثوذكسي 

كلمة وفاء ......... في وداع ميشيل احللته 

تعرفت على الراحل العزيز الحبيب ابي حنا في بداية الثمانينات من القرن الماضي عن طريق 
صديق مشترك كان دائم التردد على مطعمه ... مطاعم )الحلته( في شارع المحطة ... فأسر 
قلبي وبدأت صداقة حقيقية ومسيرة تعاون بدءا من جلسات طويلة للتنافس في حفظ الشعر وسرده 
نشاط  وقيادة  الرياضة  ممارسة  إلى   ... االجتماعي  الخيري  بالنشاط  مرورا   ... القافية(  )على 

رياضة تنس الطاولة في النادي األرثوذكسي واالتحاد األردني لكرة الطاولة .

ودمث  القلب  طيب  النفس  كريم   ..... ألصدقائه  ومخلصا  وفيا  كان  المحطات  هذه  جميع  في 
األخالق .... تسعد في الحديث والعمل معه ..... كتلة من النشاط والعطاء يرتفع ويرتقي عن 
الصغائر ويبحث عن القواسم المشتركة ....... يجّمع وال يفّرق .... صارم في الحق والدفاع عن 

ناديه .... ومتسامح إلى من يسئ اليه .

اذا تسلم موضوعا ً او ملفا لنشاط ما ..... ينجزه بإتقان بالرغم من كثرة مشاغله وارتباطاته العائلية والمهنية واالجتماعية .

كان الحبيب ابو حنا طاقة متجددة يتفاخر بشبابه ونشاطه ويشكر هللا دائما انه وبهذا العمر .... قادر على هذا العطاء واالنجاز .... اذا غاب 
عنك اكثر من يومين تفتقده وتتصل به ألنك اذا صادقته ال تتحمل غيابه .... عندما يجلس معه إنسان ألول مرة .... وخالل دقائق كأنه يعرفه 

منذ سنوات .

ال يخذل صديقا .... ال يسيء ألحد .... تجده عندما تريده وتسعد بآرائه ومشورته .

لقد فقدت أعزاء كرام في نادينا األرثوذكسي .... ولكنني أترحم وافتقد على الدوام ايليا الجلدة ، عيسى دلل وميشيل الحلته – رحمهم هللا وأسكنهم 
فسيح جنانه فقد كان النادي األرثوذكسي الجزء األهم واألكبر في حياتهم ... ورحم هللا جميع من غادرنا إلى عليائه ممن خدموا وعملوا لرفعة 

شأن هذا النادي الحبيب ..... ونستذكر على وجه الخصوص سليمان باشا السكر وحليم سابا وأميل حداد ورجائي السكر .

وهللا من وراء القصد .
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سلة السيدات حترز املركز الثاني في بطولة الدوري

اتحاد  نظمها  والتي  للسيدات  السلة  لكرة  األندية  بطولة  ضمن 
هي  أندية  أربعة  بمشاركة  الرياضي 2013/2012  للموسم  اللعبة 
فريق  حقق  األردن  وشباب  والرياضي  والمقاولون  األرثوذكسي 
النادي األرثوذكسي المركز الثاني متراجعاً خطوة عن المركز األول 
الذي احتفظ به على مدى )8( مواسم متتالية وقد جاءت نتائج تلك 

المشاركة كما يلي : 
المرحلة األولى :

فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 70 – 29
فوز النادي األرثوذكسي على النادي )المقاولون ( 71 – 63

المرحلة الثانية :

فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 78 – 38
فوز النادي األرثوذكسي على النادي )المقاولون(  61 – 59

المرحلة الثالثة :

فوز النادي األرثوذكسي على  نادي )المقاولون( 50 -43
خسارة النادي األرثوذكسي أمام  نادي )المقاولون( 64 -51
خسارة النادي األرثوذكسي أمام  نادي )المقاولون( 54 - 44

المرحلة النهائية : 
فقد أشارت التعليمات بإقامة 3 مباريات بين الفرق المتأهلة للمرحلة 

النهائية ويتوج الفريق الفائز بمباراتين بطال للدوري .
وقد جاءت نتائج مباريات تلك المرحلة كما يلي :

فوز النادي األرثوذكسي على  نادي المقاولون 42 -46
خسارة النادي األرثوذكسي أمام  نادي المقاولون 64 – 47
خسارة النادي األرثوذكسي أمام نادي المقاولون 64 - 47

فريق  حل  فيما  بالبطولة  الثاني  المركز  فريقنا  حقق  النتائج  وبتلك 
)المقاولون( بالمركز األول والرياضي بالمركز الثاني .

النادي األرثوذكسي يفوز ببطولة املرحوم سمير 
العكور بكرة الطاولة 

لكرة  األردني  االتحاد  مع  بالتعاون  الرياضي  الجزيرة  نادي  نظم 
المرحوم  بطولة   ( للرجال  الطاولة  بكرة  مفتوحة  بطولة  الطاولة 
في   2013/1/31 الموافق  الخميس  يوم  مساء   ) العكور  سمير 
صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بمشاركة أندية األرثوذكسي 

والجزيرة وأبو نصير واليرموك .

16

ابو  نادي  فريق  على  الفوز  من  األرثوذكسي  النادي  فريق  تمكن  وقد 
نصير 1/3 وعلى الجزيرة باللقاء النهائي بواقع 2 – 1

البطولة  كأس  األرثوذكسي  النادي  فريق  تسلم  البطولة  ختام  وفي 
والميداليات من رئيس االتحاد سمير منصور بحضور أمين سر النادي 
األرثوذكسي نائب رئيس االتحاد د.رجائي نفاع ورئيس اللجنة الرياضية 
فرح شنودي ورئيس لجنة العاب المضرب أسامة خوري حيث بادرت 
إدارة النادي بتقديم كاس البطولة لذوي المرحوم تقديراً منها للفقيد عليه 

الرحمة .
باقة زهور

نشرت جريدة الدستور مقاالً بعنوان )باقة ورد( تضمن النص اآلتي “ 
سنة حميدة درج عليها النادي األرثوذكسي بتقديره ألصحاب االنجازات 
خالل الموسم الماضي عبر االحتفال الذي أقامه قبل أيام وكرم خاللها 
الطاولة  وكرة  السباحة  بطوالت  القاب  حققت  التي  الرياضية  الفرق 
والتنس وكرة السلة وكرة القدم النسوي إلى جانب تقدير عطاء األجهزة 

اإلدارية والفنية .

وهي لفتة رائعة نتمنى على أنديتنا العريقة تقليدها فكثير من البطوالت 
واالنجازات تتحقق دون ان تجد لها صدى في نفوس أصحابها .

جريدة الدستور
يوم االحد الموافق 2013/1/27

حفل تكرميي للرياضيني

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

األرضي ، والسكواش .

وقد رحب رئيس اللجنة الرياضية السيد فرح شنودي بالحضور،كما ألقى 
المناسبة شكر من خاللها  النادي كلمة بتلك  السيد فوزي شنوده رئيس 
والشركات  واإلعالم  الرياضية  واالتحادات  للشباب  األعلى  المجلس 

الداعمة والرياضيين وحثهم على المزيد من العطاء.

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

اإلعالمية واالتحادات الرياضية المنتسب إليها النادي.
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دعوة كويتية لكرة السلة وكرة الطاولة للناشئات
 

األحمد  نعيمة  الشيخة  سعادة  من  رسمية  دعوة  األرثوذكسي  النادي  تلقى 
الجابر الصباح رئيسة االتحاد الكويتي للرياضة النسوية تتضمن دعوة فريق 
الكويت خالل  لزيارة  الطاولة  بكرة  الناشئات  وفريق  السلة  بكرة  الناشئات 
الكويتية  الفرق  مع  ودية  لقاءات  إلجراء   2013/2/  25  -20 من  الفترة 
البلدين  بين  الرياضية  العالقات  توثيق  إطار  في  الزيارة  هذه  تأتي  ، حيث 

الشقيقين .  

وقد وافقت الهيئة اإلدارية على تلبية الدعوة وتم تشكيل على النحو التالي : -

منى زغلول – رئيسة الوفد . 
زهير نصار – إداري عام الوفد . 

د. سيرسا نغوي – مدربة كرة السلة . 
يوسف أسعد – مدرب كرة الطاولة . 

العبات كرة السلة : 
النا الصناع – عنود عاصي – جوانا حداد – كرم الحرامي – نجالء المعشر 
– سيم عوض – تاال شحاتيت – عالية الور – مرح بركات – تمارا حماد .

العبات كرة الطاولة : 
سوار يوسف – ياسمين السيد -  تيماء يوسف – سارة طه – تينا خوري 

– راية نعمة .

 صغار كرة السلة يعسكرون في لبنان

نظمت لجنة كرة السلة في النادي األرثوذكسي معسكراً تدريبياً لصغار كرة السلة مواليد 1998 – 2001 في لبنان خالل الفترة من 1-23 – 
. 2013/1/27

تضمن برنامج المعسكر التدريبي العديد من التدريبات الصباحية والمسائية وإجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع فرق األندية اللبنانية اكتسب 
فيها الالعبون المزيد من الخبرات التي ساهمت برفع مستواهم الفني إضافة إلى تنمية العالقات االجتماعية بين المشاركين وتنمية عناصر القيادة 

لدى المشاركين .

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية 

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر

 لشهر شباط  2013 كتالي : 

املركز األول : بشير دبو    

 املركز الثاني : توفيق منصور
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الخبر 
الـ  يناهز  عمر  عن  فلسطينية  معمرة  اكبر   ً مؤخرا  توفيت 
 ، حيفا  في ضواحي  الزرقاء  جسر  قرية  في   ً عاما   124
وتشير البطاقة الشخصية للحاجة مريم حمدان عماش ، وهذا 
هو اسمها ، إلى أنها ولدت عام 1888 وتحمل بطاقة صادرة 
عن السلطات العثمانية التي كانت تحتل البالد في ذلك الحين 

 .

التعليق 
المهم في الموضوع أنها تحدثت في لقاء صحفي قبل وفاتها 
وقالت بانها ما زالت تتذكر أسماء بعض الضباط من تركيا 
وإنها جاءت مع أهلها إلى جسر الزرقاء قبل عشرات السنين 
زالت  ما  وإنها   ، فقط  بيتان  أو  بيت  إال  فيها  يكن  لم  حيث 

تحافظ على وعيها حتى قبل وفاتها رحمها هللا . 

الخبر 
حذر طبيب القلب األلماني غولكة من خطورة البدانة على 
باألزمات  اإلصابة  خطر  من  تزيد  انها  حيث  القلب  صحة 
القلبية التي قد تؤدي بالحياة وأوضح غولكة بان هذا الخطر 
 102 البطن  محيط  يبلغ  ان  بمجرد  الرجال  لدى  يزداد 
ً ، بينما يرتفع عند النساء بمجرد ان يصل محيط  سنتمترا 

البطن لديهن الى 88 سنتمترا ً . 

التعليق 
ينصح األطباء لمواجهة هذا الخطر على القلب وعلى الصحة 
إتباع  ومن  الحركية  األنشطة  ممارسة  من  باإلكثار  العامة 
نظام غذائي صحي ، ومن ممارسة الرياضة ولو لمدة نصف 
ساعة من أربع إلى خمس مرات أسبوعيا ً ويوصي األطباء 
كذلك بضرورة عدم تناول أكثر من 60 غراما ً من الدهون 

يوميا ً وسالمتكم جميعا ً . 

الخبر 
ان  طوقان  خالد  الدكتور  الذرية  الطاقة  هيئة  رئيس  قال 
أساسي  محور  على  يقوم  األردني  الذرية  الطاقة  برنامج 

وهو استكشاف اليورانيوم الذي سيكون المصدر األساسي للوقود 
النووي بمحطة الطاقة النووية األردنية . 

التعليق 
لمواجهة  يعد وسيلة  ان وجود مفاعل نووي سلمي  المعروف  إن 
في مجال  بشكل غير مسبوق  المملكة  منها  تعاني  كبيرة  تحديات 
الطاقة . كما انه من المعروف أيضاً  بان هناك كميات هائلة مدفونة 
أخرى  معادن  من  وكذلك  اليورانيوم  من  األردنية  األراضي  في 

ضرورية لبلدنا ومستقبل الطاقة في األردن ، فلعل وعسى . 
الخبر 

النيكوتين الموجودة في  ً إن مادة  قال علماء من سويسرا مؤخرا 
السجاير وغيرها من منتجات التبغ تخلف آثاراً  في مخ المدخنين 
اقوي مما يعتقد وان تلك اآلثار تصاحب اإلنسان مدة أطول مما 

كان يظن العلماء حتى اآلن . 

التعليق 
تلك  للعلوم  األميركية  لألكاديمية  تابعه  أميركية  مجلة  ونشرت 
مخ  في   ً آثارا  تخلف  بأنها  تأكد  والتي  النيكوتين  عن  الدراسات 
المدخنين ، ونحن ما زلنا نتوسل من المدخنين من زمالئنا وإخوتنا 
وأحبائنا ان يقلعوا عن التدخين اليوم قبل الغد ، الن التدخين هو 
مجرد سموم ال ترحم المدخنين أبداً  وال ترحم غير المدخنين أيضا 

 . ً

الخبر 
الستكشاف  مختلفين  عطاءين  الطبيعية  المصادر  سلطة  طرحت 
منطقة  في  النفطي  حمزة  حقل  وتطوير  الصفاوي  غرب  النفط 

األزرق . 

التعليق 
قلب  يفرح  األردن  في  النفط  استكشاف  موضوع  في  نشاط  كل 
ان  بالتوفيق  األمام  والى  الجهود  لتلك  فمرحى  األردني  المواطن 

شاء هللا . 

هيئة تحرير النشرة       

خبر و تعليق

18
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من روائع الشعر

كتب أمير الشعراء أحمد شوقي ومن أروع ما كتب ، قصيدة عصماء يتغزل فيها ) بزحله ( الواقعة على وادي البردوني في 
لبنان شرقا ً ، فرأينا أن ننتقي منها أبياتا ً للقارئ الكريم كأحلى الكالم . 

قال أمير الشعراء

يا جارة الوادي طربت وعادني                        ما يشبه األحالم من ذكراك 
مثلُت في الذكرى هواك وفي الكرى                   والذكريات صدى السنين الحاكي

ولقد مررت على الرياض بربوة                       غّناء كنُت حيالها ألقاِك
ضحكت إلى وجهها وعيونها                           ووجدت في أنفاسها رياك ِ
لم أدر ما طيب العناق على الهوى                    حتى ترفق ساعدي فطواك
وتأودت أعطاف بأنك في يدي                         وأحمّر من خفريهما خّداك
وتعطلت لغة الكالم وخاطبت                          عيّني في لغة الهوى عيناِك
ال أمس من عمر الزمان وال غد                     جمع الزمان فكان يوم لقاِك

***
لحنها وغناها الموسيقار األستاذ محمد عبد الوهاب فأبدع واطرب ، ثم غنتها السيدة فيروز فجّودت وزادتنا طربا ً وإبداعا ً . 

اختارتها هيئة تحرير النشرة 

تراث البشرية 
‘من القلب

 شعر : نزار قباني
بكيت.. حتى انتهت الدموع
صليت.. حتى ذابت الشموع
ركعت.. حتى مّلني الركوع

سألت عن محمد، فيِك وعن يسوع
يا قُدُس، يا مدينة تفوح أنبياء

يا أقصر الدروِب بين األرِض والسماء يا 
قدُس، يا منارَة الشرائع

يا قُدس، يا جميلًة تلتفُّ بالسواد
من يقرُع األجراَس في كنيسِة القيامة؟

صبيحَة اآلحاد..
يا قدُس، يا مدينَة األحزان

يا دمعًة كبيرًة تجولُ في األجفان
من يوقُف العدوان؟

عليِك، يا لؤلؤَة األديان
 يا قدُس.. يا مدينتي
 يا قدُس.. يا حبيبتي

 غًدا.. غًدا.. سيزهر الليمون
 وتفرُح السنابل الخضراُء والزيتون

 وتضحُك العيون..
اختارها : جبرا شنوده 

من جريدة الرأي بتاريخ 2013/1/12 

حكمة العدد

إن الرأس الذي أحنته وصمة العار
ال يقدر أن ينظر إلى األعلى

إعداد هيئة تحرير النرشة                                  

هللويا
***

سبحوا يا عبيد
الرب

ليكن اسم الرب
مباركا ً

من االن والى 
االبد

من مشرق الشمس
الى مغربها

اسم الرب مسبح ٌ
***

هللويا
م 113

ممنوع التدخين 

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

األماكن العامة ووسائل النقل . 
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حلو الكالم 
في ظلمة المكان ، رآها فجاه أمامه ، 
متعبة ، مستلقية على فراش من نور 
حاول التعرف عليها ، اقترب منها 

سألها : ما اسمك سيدتي 
فأجابت 

أسماني الغزاة عبر العصور “ العصيبة “ 
أجدادي أطلقوا علّي اسم “ الفيحاء “ 

أما أبنائي فينادونني “ األبية “ 
وما أروع عشاقي عندما يصفوني “ بالبهية “ 
سألها ليتعرف عليها أكثر كم عمرك سيدتي 

قالت : 
ولدت قبل تدوين التاريخ بتاريخ 

ونطقت أحرفي األولى قبل أن ُتنطق األبجدية 
غسلت وجهي بماء الحضارة 

لملمت شعري ، كحلت عيوني ...
فكنت على األرض أول صبية ..

قال لها بخجل : ولمن تنتسبين سيدي ؟؟ 
قالت :

نسبي يعود إلى “آدم “ أبي البشرية 
ذكرني هللا في “ قرآنه “ مرات ومرات 

وسار “ بولس الرسول “ على ارضي حامال 
المسيحية 

جامعي أموي عربي وكنيستي مريمية عربية 
أبي “ قاسيون “ رافع الرأس 

أمي “ الغوطه “ 
وبردى يسير من “ وريدي الى وريدي “ 

أبوابي “ للعز والتاريخ حكاية “ 
وأزقتي “ للحضارة مدرسة “ 

والياسمين لكل عاشق مني “ هدية “ 
في كتب المجد منذ األزل لم “ أغب “ 

وفي قصص البطولة “ سيفي على مدى الدهر لم 
يتعب “ 

حاول ان يسألها أكثر...
لكنه الحظ أن بعض جراحها تنزف 
ركع أمام حضرتها وبكى وجعها 

ربتت على كتفه بحنان كعادتها وقالت : 
ال تبك ِ يا ولدي ، ال تبك ِ 

قم وامسك بيدي لننهض معا ً من كبوتنا 
فانا دمشق ، بإذن هللا محمية 

بإذن هللا محمية 
اختارها بتصرف : جريس قسوس  

من دفاتر الشاعر المرحوم ميشيل الحلته

يا مالكي
يا مالكي كم رشفنا الخمر من كأس الشفاه

كم بعثنا الشوق انغاًم وأناًة وآه
كان لي قلب ولكن في صحارى الحب تاه
لست ادري أمالكي انت ام أنت الحياة
أنت سر أنت سحر أنت وحي من إله

=========
يا مالكي أسندي الرأس على زندي العليل
أتركي اآلمال تغفو فوق صدري وتطيل
ذكري األطيار تشدو في تغنيها الجميل
باسم لياليا وليلى وإسم قيس وميشيل

=========
سألوني عنك ليلى وحنيني والهيام

هل أراِك في خيالي أم أراِك في المنام
ال تسأليني لست أدري فإن عيني ال تنام

فهي شمسي في نهاري وهي بدري في الظالم
وهي في قلبي َبرًد وعلى روحي سالم

يا عروس ألشعر حّيي كل ارباب الهوى
ذكريهم أنني قاسمتهم شكوى الجوى

كم رعيت النجم وحدي وكم تشكيت النوى
أنا ميشو وهي ليلى ذكرنا مأل الهوى
أن يكن في البعد دائي فبلقيانا الدواء

=========
يا مالكي إملني الدنيا هياماً وأبتساماً وفيفان*

وأن غاب خيالي فاسكبي شعري غنًى
رتلي للطير ايآتي وأنغام الهنا

ذكري األزهار كم غنت وكم فاحت لنا
ذكريهم يا مالكي فإنما أنت أنا

* اسماء بناتـه                                                              
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أخي السائق : 

اإلنسان هو العنصر األساسي من عناصر السير على الطريق وله دور كبير في الحد من حوادث السير او زيادتها فال 
تضع اللوم على غيرك واتبع قواعد السير تصل بأمان.

مع تحيات مديرية األمن العام          
إدارة العالقات العامة          

ما قّل ودّل

واليكم الزواية الخامسة منها
 ***

هللا محبة 
 ***

رأس الحكمة مخافة هللا
***

الصداقة حلم وكيان يسكن الوجدان
***

وما ماضي الشباب بمسترد     وال يوم ٌ يمر بمستعاد
) للمتنبي (

***
من جد وجد ومن زرع حصد

***
ويل ٌ لكل منافق متسلق

***
ما كل ما يتمنى المرء يدركه

تجري الرياح بما ال تشتهي السف
) المتنبي (

***
يا صديقي يا جاري – إنت بحالك وأنا بحالي

***
ما طار طير وارتفع – اال كما طار وقع

***
اسمع كالمك يعجبني – أرى اعمالك أستغرب

***
كل إناء ينضح بما فيه

***
وصدق من قال خير الكالم ما قل ودل

***
                                                       إعداد هيئة تحرير النشرة 



أيها العضو الكرمي ....هل تعلم

أ ( أن مارتن لوثر كنج قال يوما ً :
    أخاف مما بداخلي أكثر من خوفي مما يأتي من خارجي 

ب ( وان االسكندر المقدوني قال يوما ً : 
     أنا مدين لوالدي ألنه أمن لي الحياة ، ومدين لمعلمي ألنه أمن لي الحياة الجديدة . 

ج ( وان جبران خليل جبران قال يوما ً : 
     يقوم الوطن على كاهل ثالثة ، فالح يغذيه ، وجندي يحميه ، ومعلم يربيه .

د ( وأن الناس ال يصلون إلى حديقة النجاح بدون أن يمروا بمحطات التعب واليأس ،   لكن صاحب اإلرادة القوية 
هو الذي ال يطيل الوقوف فيها . 

ه ( وان اإلحساس الداخلي الذي يتملك اإلنسان ويشعره بالقصور وبالنقص إزاء اآلخرين ، يفقده ثقته بنفسه تماماً  . 
و ( وانك عندما تضحك يضحك لك العالم ، وانك حين تبكي تبكي لوحدك . 

ز ( وان العظمة في الحياة ليست في عدم التعثر ، إنما بالقيام بعد كل مره نتعثر فيها . ) قالها نلسون منديال ( . 
ح ( وانك في المدرسة او في الجامعة تتلقى الدروس ثم تواجه االمتحانات ، أما في الحياة فانك تواجه االمتحانات 

وبعدها تتعلم الدروس . 
 ً إغناء  بذلك قدر االمكان الن في ذلك  يقوم  أن  المفيدة  بالمواضيع  الذي يحب االنغماس  ط ( وان على اإلنسان 

بالمعلوماتية وبالثقافة العامة . 
ي ( وان الرب يسوع له المجد قال : 

     كل شجرة جيدة تصنع أثمارا ً جيدة ، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ً ردية ً . 

) إعداد هيئة تحرير النشرة (            

زاوية المعلوماتية 
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تهنئة بالنجاح 
السيد جابي كركر وعقيلته يهنئون نجلهم

 " سيف" بنجاحة في الثانوية العامة
 

مبروك ...عقبال الشهادة الجامعية 

الموظفة 

 سحر دبابنه
 تعمل يف النادي منذ تاريخ 2005/10/12 يف

 الدائرة املالية بوظيفة محاسبة

 وتقديراً لجهدها وعملها الجاد  تم اختيارها

لتكون فارسة الشهر

 إدارة النادي تهنىء اآلنسة سحر عىل هذا

االنجاز متمنيني لها  كل التوفيق

فارسة الشهر
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فارس رمزي توفيق بطارسه

فهد ايهاب فهد الدير

نواره مروان نوري السعدي 

هاشم رائد جميل حداد

نتايل جودت اسامه نصار

جويل جورج طناس ابو عيطة

نقوال امني نقوال شنودي

ايليا عيىس الياس كشك

جون عيىس الياس كشك

جوليانا عيىس الياس كشك 

كرم خليل اميل وهاب

باتريسيا فادي داود عنرصه

نبيل طارق نبيل عامري

ميال عوض جورج دبو 

ياسمينه هاين عادل زعرب

زينه حسام توفيق الصليبي

ميالين لؤي بسام النرب

ريتا فراس جميل الحوراين

سيلينا مؤيد عباس حدادين

ليديا هاين اندراوس برغوث

زينا عبدالله احمد خليفه

نتايل فادي اميل ايب خليل

ياسمني رامي سمري فراج

هيا ارشف اديب ايوب

الثانية

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الرابعه

الثالثة

االوىل

االوىل

االوىل

الخامسة

الثالثة

الثانية

األوىل

الخامسة

الثانية

الخامسة

الثانية

الخامسة 

الخامسة

الخامسة

الثانية

الثالثة

الرابعة

03/01

03/01

03/01

03/03

03/06

03/08

03/08

03/07

03/07

03/07

03/09

03/11

03/12

03/12

03/13

03/13

03/14

03/14

03/15

03/16

03/17

03/17

03/18

03/18

مايا رمزي مروان سالمه 

مارون سهيل كامل سمعان

جاد بشار مشيل حجازين

رمزي كميل عطالله دواين 

اليسا سامر الياس كركر

كرستينا جوين موريس زنانريي

رهف رامي سامي كرادشه

عمر عامر درويش غنيم

كرم عامر درويش غنيم

كرمه رمزي جورج نقل

وليم مظهر نجيب شحاتيت

ردين لؤي اميل عازر

ماسا نشات خلف الحدادين

أمريه إيهاب عدنان قاقيش

عون ميالد جاد فرج الله

سنتيا ابراهيم جورج ثيودوري

مارك مهند هرني عبود

ساره شادي سامي بجايل

انجلينا عمر شاريل قمر

تيا فادي فهد هرميات 

مري فراس زعل حدادين

مالك عالء توفيق حناينه

تينا سامر سامح الجعربي

شادي زهري عيىس نينو

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الخامسة

الثانية

الثانية

الرابعة

الخامسه

الخامسه

الخامسه

الثانية

الخامسه

الرابعه

الثالثة

الخامسة

الثانية

الرابعة

الرابعة

األوىل

الثانية

االوىل

الثانية

األوىل

الرابعة

03/18

03/18

03/20

03/20

03/20

03/20

03/21

03/22

03/22

03/23

03/24

03/24

03/26

03/27

03/27

03/27

03/27

03/28

03/28

03/28

03/29

03/30

03/31

03/31

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.

خطوبة  مباركة 
اسم الخطيبة        تاريخ الخطوبة     اسم الخطيب 

          
رشا يوسف عطالله    2013/01/24 رمزي جورج بالن 
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2013/02/05 نادر وليم املرصي    روان سمري كرادشه  وليم  

مواليد  مباركة



بقلم : فريد جبرا عوض
عضو هيئة تحرير النشرة

القدود احللبية
وصباح فخري

خاطرة

يقال بان القدود الحلبية بدأت في مدينة حمص في الشمال السوري 
، ولكن أهل حلب الشهباء حافظوا على ديمومتها وطورّوها ، 
 ) قد شيء آخر  “ أي شيء على  قد   “ والقدود هي جمع كلمة 
ونقول نحن بالعامية ) أنا قده وقدود ( “، والقدود الحلبية هي عبارة 
عن أغنيات شعبية تناقلتها األجيال وتعود تسميتها هكذا لكونها 
منظومات غنائية سواء دينية او شعبية لحنها أباطرة اللحن الشعبي 
المحبب عند الجميع في حمص كما في حلب الشهباء مع الحفاظ 
على طبيعة الحان الموشح الشعبي كما كان سائدا ً هناك وكما هو 

عليه حتى يومنا هذا . 

ومن القدود الحلبية أمثال متعددة متوارثة عن األجداد منها – تحت 
هودجها وتعانقنا – ويا احنينا – وبرهوم يا برهوم – ويا حميمتي 
– ويا طيره طيري يا حمامة – وسيبوني يا ناس – ولما بدا يتكلم 
– وسكابا يا دموع العين سكابا – ويا مال الشام يا مالي – وغيرها 

الكثير الكثير من روائع الطرب. 

ان بعضا ً من الملحنين الكبار للقدود الحلبية ما زلنا نتذكر أسماءهم 
كمثل عمر البطش والشيخ علي الدرويش وبكر الكردي أما أسماء 
األباطرة اآلخرين فقد طواها الزمن ، كما وطوى الزمن أسماء 
بعض المطربين الفنانين ممن غنوا القدود الحلبية بجداره ، ولعل 
أشهر هؤالء المطربين األحياء ) أطال هللا اعمارهم ( يأتي صباح 
فخري وأديب الدايخ ومحمد بكري وصبري المدلل ، فباإلضافة 
إلى الصوت الجميل المميز لهؤالء المطربين ، فقد كانوا وما زالوا 
يسبقون القدود الحلبية في غنائهم بالمواويل الرائعة بأنواعها وما 

أجمل . 

يهمني في مقالتي هذه أن اذكر شيئا ً عن المطرب الحلبي الرائع 
صباح فخري الذي كان مميزا في أغنياته وسيبقى مميزا ً بإذنه تعالى 
، إذ انتشرت إشاعة في عدة مواقع الكترونية تقول بأنه انتقل إلى 
رحمته تعالى نتيجة اعتداء عليه على أيدي مسلحين في حلب الشهباء 
، ومنهم من قال بان صباح فخري هو في فرنسا ويخضع لعالج 
مكثف هناك ، ولكن صباح فخري نفى والحمدهللا تلك اإلشاعات جملة 
وتفصيال ً في بيان نشر في الصحف مؤخرا ً مؤكدا ً انه بخير وال 

صحة لتلك اإلشاعات مطلقا ً . 

ويذكر هنا بان صباح فخري سبق ونال وسام االستحقاق السوري 
من الدرجة الممتازة تقديرا ً النجازاته في خدمة الفن العربي األصيل 
وإلسهامه في إحياء التراث الفني العربي ، كما وان صباح فخري قد 
دخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية عام 1998 حيث غنى لعشر 
ساعات متواصلة وبدون كلل في مدينة كراكاس العاصمة الفنزويلية . 

حمى هللا صباح فخري المطرب المحبب عند العديد من الناس في 
بالدنا وأطال في عمره ، كما ونسال هللا عز وجل أن يحمي حلب 
الشهباء وسكانها األعزاء علينا من كل أذى وان يديم عليهم مجدهم 
والمعجنات  المأكوالت  من  المشهور  وإنتاجهم  الكريمة  وحياتهم 
والحلويات الحلبية المميزة كالكعك والمعمول وكرابيج حلب )الكرابيج 

الحلبية بالناطف ( وال أروع ... 

ومن يفقد ثروة يفقد كثيراً 
ولكن من يفقد فنانا ً أصيال ً نظير صباح فخري

فانه يفقد اكثر بكثير
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