
أخذت جرائم االعتداء على المسيحيين مأخذ المرض الخبيث الذي انتشر في مجتمعات العراق ومصر بشكل خاّص ، ناهيكم 
عن االعتداءات األخرى المماثلة في كل من نيجيريا والجزائر والصومال وغيرها من البلدان اإلفريقية . 

لماذا هذا اإلرهاب ضد المسيحيين ، هل لمجرد أنهم مسيحيون ، أم الن هناك دوافع أخرى ربما سياسية كما أنا اعتقد، أو ربما 
فإذا كان األمر كذلك فالمصيبة أعظم ، الن  المسيحي لمصلحة األعداء ،  الهدف منه تفريغ المشرق والمغرب من الوجود 
االسرائليين وبطرقهم الجهنمية استنزفوا المسيحيين خصوصاً  في القدس وما زالوا يستنزفونهم حتى الساعة وقد وردتني أخبار 

مؤخراً  عن فظاعة االسرائليين ضد المسيحيين في القدس بالذات .

المسيحيون في بالد المشرق والمغرب عامة ، هم مواطنون أصيلون أصحاب ارض وتراب وحجر وليسوا مجرد رعايا وطوائف 
متعددة تعيش على قارعة الطريق ، هم أقليات ، صحيح ، في معظم تلك البلدان ، إال أنهم على قلتهم يشكلون مرتكزاً  أساسيًا 
في أوطانهم في كافة مجاالت الحياة وهم رواد في عمليات التطوير والتجديد بما يعود بالخير على أوطانهم ، وهم فوق ذلك كله 
محترمون ومخلصون لملوكهم ولقياداتهم وهم دوماً  متسامحون ومحبون وغير مبغضين ومتعاونون ألبعد الحدود فخسارة كل 

الخسارة على العراق وأيضاً  على مصر أن يحرما يوما ً من البعد الحضاري المسيحي في بلديهما.

إن األقباط في مصر هم أصحاب األرض كما يقول التاريخ ورحم اهللا البابا شنوده الذي قال " نحن لسنا من مصر بل مصر 
هي التي منا " ، وكذلك فان الكلدان في العراق هم أصحاب األرض إذ أنهم يعتبرون أحفاد النبي ابراهيم عليه السالم الذي ولد 
وعاش ردحاً  من الزمن في أور الكلدانيين في العراق قبل حوالي ألفي عام من والدة السيد المسيح له المجد ، لذلك هم مواطنون 

أقحاح وليسوا فقط رعايا او مجرد طوائف تعيش على الهامش . 
فاالعتداء عليهم في عقر دارهم وفي أماكن عبادتهم على أرضهم وبين أهلهم وجيرانهم ، هو مجرد استفزاز مجبول بالحقد 
وبالطائفية وبالتعصب تحت شعارات ال تمت لإلسالم السمح بأية صلة على اإلطالق كما قال ويقول جاللة سيدنا الملك المحبوب 

عبداهللا الثاني ابن الحسين حماه اهللا ورعاه. 

هذا أمر ال يجوز السكوت عنه عند الدول المتقدمة وال عند األمم المتحدة وال عند المسؤولين عن شرعة حقوق اإلنسان ، وال بد 
للسلطات ولألجهزة األمنية في المشرق كما في المغرب أن تعمل على استئصال جرثومة التعصب والكراهية والعنصرية والفئوية 
من صفوف الشعب الواحد وخصوصاً  في العراق ومصر ، ألنه إذا كانت هناك بوادر فتنة فإنها حتما ً فتنة يٍد غريبة عن أخالقنا 

وعاداتنا ومحبتنا لبعضنا البعض وال بد من وأدها مهما كلف األمر . 
وأخيراً  أقول بان المسيحيين أينما وجدوا هم دعاة للمحبة وللتسامح وللسالم ، الصفات التي تعتبر أعمدة ثابتة من أعمدة الديانة 

المسيحية . 

االرثوذكسي وكرة السلة
 ...عبق التاريخ

تهريب النصاب القانو	 
للهيئة العامة غ� العادية

كل عام وانت بخ� 
يا نادينا احلبيب 1952 - 2012



لقد أصبحت الرياضة تدل على الرقي والتقدم الحضاري لهذا البلد 
التنافس الرياضي بين األمم والشعوب وتحقيق  او ذاك ...وغدا 
والحضارية  واإلنسانية  القومية  أبعاده  يأخذ  الكبيرة  االنجازات 
ومدعاة  فخر لهذه األمة أو تلك ... وأصبحت المجتمعات تتفاخر 
بعدد الرياضيين واألندية فيها وممارسة الكم األكبر من شعوبها 
للرياضة بشكل عام.... وغدا شعار " الرياضة للجميع " واللياقة 
البدنية ضرورة أساسية للتمتع بحياة أرقى وأفضل وان المثل الشائع 
" العقل السليم في الجسم السليم " أصبح حقيقة ال يختلف عليها 

اثنان ...

العالم  شعوب  تنتظرها  التي  العالمية  األحداث  أهم  من  ولعل 
والسياحية  الرياضية  بأبعادها  والمونديال  االولمبية  األلعاب 
والثقافية واالجتماعية وغيرها من القيم والمعايير اإلنسانية الراقية. 

لقد غدا نادينا األرثوذكسي صرحاً  أردنيًا وعربيا وٕاقليميًا متميزًا 
بفضل رعايته للفرق الرياضية المختلفة حيث شاركت فرق النادي 
مسابقات  في  النسوية  القدم  وكرة  والطاولة  السباحة  رياضة  في 
محلية وعربية ودولية وحازت على نتائج جيدة تظهر علو كعبها 
العز والتألق  النادي األرثوذكسي ..... راية  وتألقها ورفعت راية 

والنجاح والخلق الرياضي الرفيع في كافة المحافل الرياضية . 

وكانت رياضة كرة السلة ... مرادفة لتاريخ هذا النادي العريق منذ 
البطوالت  وحقق  فيها  النادي  وتألق  تميز  حيث   ١٩٥٢ عام 
واالنجازات على كافة المستويات وعرف اسم النادي األرثوذكسي 
األردني عن طريق هذه الرياضة بأنه من أفضل األندية المحلية 
والعربية ويحسب له ألف حساب .....إال انه تراجع في السنوات 

األخيرة ألسباب وظروف ال مجال للخوض فيها اآلن ... 
ولكن الهيئة اإلدارية بفضل وعّيها وحكمتها وبعد نظرها تداركت 
وتاريخه  هيبته  األرثوذكسي  للنادي  تعيد  أن  واستطاعت  األمر 
العريق فنراه اآلن يحقق النتائج الطيبة واالنجازات التي كنا نتوق 

و نسعى إليها على الدوام .

إن االستمرار في التألق والمحافظة على االنجاز والبقاء في القمة 
ال يتحقق إال باالداره الناجحة والتخطيط السليم من قبل اللجان 
والمدربين وبالعطاء والتضحية من قبل الالعبين ودعمكم انتم ... 
أعضاء النادي كافة مؤازرة وتشجيعاً  ودعما  ماديًا ومعنويًا  لكي 

يبقى نادينا صرحاً  شامخًا يشار إليه بالبنان . 

الدكتور رجائي نفاع 
أمين السر

 المهندس ريمون الحلتــه
رئيس اللجنة الثقافية

رئيس هيئة تحرير النشرة
المؤسسات  لبعض  الممثلين  األعضاء  من  مجموعة  تقوم 
الديمقراطية بما يسمى تهريب النصاب القانوني لها عند بحث أي 
مشروع يالقي معارضة من البعض مما ينتج عنه عدم إقرار ذلك 
النصاب  الحد األدنى من  تأمين  يتم  المشروع أو تأجيله وأحيانا 
القانوني له بأي شكل من األشكال فيصدر النظام مبتورًا أو مشوهًا 

وال يمثل رأي الغالبية العظمــى وال يحقق المصلحة العامة .

هـذه الممارسة التي حصلت هذا العام وفي اعوام سابقه في النادي 
األرثوذكسي حيث ٌدعيت الهيئة العامة غير العادية إلى اجتمـاع 
إلقرار تعديل النظام الداخلي الذي يتطلب لتعديله حضور ٧٥٪ 

على األقل من األعضاء العاملين المسددين الشتراكاتهــــم .
 

وقد حضـر للنادي أكثر من العدد المطلوب ليكون النصاب قانونيًا 
ولكن الحضور لم يوقع على الكشف الُمَعّد لذلك وبالتالـي اعتبر 
االجتماع غير قانوني حيث وقع على الكشف ١١٧ عضوًا من 
أصل ٢٩٧ علمًا بأن الحضور كان أكثر من ٢٢٢ وهو العدد 
ذاته  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  للنصاب حيث حضر  الالزم 
لليوم وبعد ساعة من موعد االجتماع غير العادي ٢٥٠ عضوًا . 

القانوني  النصاب  تهريب  تم  لقد  الصحيح  وبالمعنى  انه  أي 
الجتماع الهيئة العامة غير العادية.

فقد  األرثوذكسي  النادي  علـى  مقتصرة  ليست  الظاهرة  هــذه  إن 
وبشكل  الظاهرة  هذه  من  والسابق  الحالي  النواب  مجلس  عانى 
متكرر حيث أن هناك شكوى دائمة من صعوبة اكتمال النصاب 
القانوني وانجاز االنظمة والقوانين الالزمة وفي الوقت المناسب .

الحرص على  كل  تكــون حريصة  أن  يجب  هيئــة عامة  أي  إن 
المحبة واإلخالص  التي تهم مؤسستها وان تعمل بروح  القضايا 

النجاز وتعديل قوانينها وأنظمتها نحو األفضل .

 قــد يكــون بعض األعضاء غير راضين عــن إدارة تلك الهيئة وهذا 
شْي طبيعــي فقد قال الشاعر

َوِلــَي اُألمــَر وهــذا اُن َعــَدُل انِ نُصـَف الناِس أُعــداٌء ِلمــْن          

العامة  الهيئة  أعضاء  من  اطلب  أنني  أحد  يفهم  ال  أن  أرجو 
من  الكثير  أخذت  والتي  اقترحت  التي  التعديالت  على  الموافقة 
الوقت والجهد إلعدادها ولكنني اطلب مناقشتها وبيان ايجابياتها 
وسلبياتها ويتم المفاضلة بين ما هو في مصلحـة النادي ومستقبله 

النادي  تقــدم  إلى  يهدف  ال  انه  نعتقد  ما  ونرفض  قبوله  فيتـم 
وتطـــوره.

قد يكون الهدف من تهريب النصاب هو عدم الرغبة في التعديل 
وهذه ظاهره غير صحية , وقد يكون السبب أيضا وهو األغلب 
وايجابياتها  التعديالت  بتلك  كاٍف  علم  على  ليسوا  المدعوين  أن 
وسلبياتها وهذا يتطلب من الهيئة اإلدارية ومــن اللجنة المختصة 
مع  رسمي  غير  اجتماع  من  أكثر  إلى  الدعوة  النظام  بتعديل 
التعديالت  التطوير لبحث تلك  العاملين والراغبين في  األعضاء 
والتواصل معهــم بشكل مستمر وحين نجد أن الوضع أصبح جاهزًا 
إلقرارها يتم حشد االغلبية الالزمة لذلك تمهيدًا للدعوة إلى اجتماع 

هيئة عامـــة غير عادي .

إن التعديل والتطوير ظاهـرة صحية بعد بيان عيوب وثغرات في 
النظام السابق وخاصة إذا كانت هذه التعديالت بعيده عن األمور 

والمصالح الشخصية .  

 فقد قال الشاعر أبو القاسم الشابي

ومــن ال يحب صعوَد الجبــال       يعيش أبــد اّلدهر بين الحفـــر
اَذا مــا َطَمحُت الـــى َغاَيــٍة           َركبُت المّنـــى وَنسيُت الحــَذر

وهــذا هـــو دورك أيتها الهيئــة اإلدارية الجديدة والكرة فــي مرماك 
 واهللا ولـــي التوفيـــــق

فكما تعلمون " فان المحافظة على البقاء في القمة أصعب من 
الوصول اليها " .

ولكم كل المحبة والتقدير ... والسالم عليكم

هيئة حترير النشرة

 رئيس هيئة حترير النشرة املهندس رميون احللته
 أعضاء هيئة حترير النشرة السادة:

ا�نسة منى سليم زغلول ، فريد ج�ا عوض ، كميل رفيدي ، باسيل فتاله 
سكرت�ة الهيئة رانيا حدادين .



لقد أصبحت الرياضة تدل على الرقي والتقدم الحضاري لهذا البلد 
التنافس الرياضي بين األمم والشعوب وتحقيق  او ذاك ...وغدا 
والحضارية  واإلنسانية  القومية  أبعاده  يأخذ  الكبيرة  االنجازات 
ومدعاة  فخر لهذه األمة أو تلك ... وأصبحت المجتمعات تتفاخر 
بعدد الرياضيين واألندية فيها وممارسة الكم األكبر من شعوبها 
للرياضة بشكل عام.... وغدا شعار " الرياضة للجميع " واللياقة 
البدنية ضرورة أساسية للتمتع بحياة أرقى وأفضل وان المثل الشائع 
" العقل السليم في الجسم السليم " أصبح حقيقة ال يختلف عليها 

اثنان ...

العالم  شعوب  تنتظرها  التي  العالمية  األحداث  أهم  من  ولعل 
والسياحية  الرياضية  بأبعادها  والمونديال  االولمبية  األلعاب 
والثقافية واالجتماعية وغيرها من القيم والمعايير اإلنسانية الراقية. 

لقد غدا نادينا األرثوذكسي صرحاً  أردنيًا وعربيا وٕاقليميًا متميزًا 
بفضل رعايته للفرق الرياضية المختلفة حيث شاركت فرق النادي 
مسابقات  في  النسوية  القدم  وكرة  والطاولة  السباحة  رياضة  في 
محلية وعربية ودولية وحازت على نتائج جيدة تظهر علو كعبها 
العز والتألق  النادي األرثوذكسي ..... راية  وتألقها ورفعت راية 

والنجاح والخلق الرياضي الرفيع في كافة المحافل الرياضية . 

وكانت رياضة كرة السلة ... مرادفة لتاريخ هذا النادي العريق منذ 
البطوالت  وحقق  فيها  النادي  وتألق  تميز  حيث   ١٩٥٢ عام 
واالنجازات على كافة المستويات وعرف اسم النادي األرثوذكسي 
األردني عن طريق هذه الرياضة بأنه من أفضل األندية المحلية 
والعربية ويحسب له ألف حساب .....إال انه تراجع في السنوات 

األخيرة ألسباب وظروف ال مجال للخوض فيها اآلن ... 
ولكن الهيئة اإلدارية بفضل وعّيها وحكمتها وبعد نظرها تداركت 
وتاريخه  هيبته  األرثوذكسي  للنادي  تعيد  أن  واستطاعت  األمر 
العريق فنراه اآلن يحقق النتائج الطيبة واالنجازات التي كنا نتوق 

و نسعى إليها على الدوام .

إن االستمرار في التألق والمحافظة على االنجاز والبقاء في القمة 
ال يتحقق إال باالداره الناجحة والتخطيط السليم من قبل اللجان 
والمدربين وبالعطاء والتضحية من قبل الالعبين ودعمكم انتم ... 
أعضاء النادي كافة مؤازرة وتشجيعاً  ودعما  ماديًا ومعنويًا  لكي 

يبقى نادينا صرحاً  شامخًا يشار إليه بالبنان . 

الدكتور رجائي نفاع 
أمين السر

 المهندس ريمون الحلتــه
رئيس اللجنة الثقافية

رئيس هيئة تحرير النشرة
المؤسسات  لبعض  الممثلين  األعضاء  من  مجموعة  تقوم 
الديمقراطية بما يسمى تهريب النصاب القانوني لها عند بحث أي 
مشروع يالقي معارضة من البعض مما ينتج عنه عدم إقرار ذلك 
النصاب  الحد األدنى من  تأمين  يتم  المشروع أو تأجيله وأحيانا 
القانوني له بأي شكل من األشكال فيصدر النظام مبتورًا أو مشوهًا 

وال يمثل رأي الغالبية العظمــى وال يحقق المصلحة العامة .

هـذه الممارسة التي حصلت هذا العام وفي اعوام سابقه في النادي 
األرثوذكسي حيث ٌدعيت الهيئة العامة غير العادية إلى اجتمـاع 
إلقرار تعديل النظام الداخلي الذي يتطلب لتعديله حضور ٧٥٪ 

على األقل من األعضاء العاملين المسددين الشتراكاتهــــم .
 

وقد حضـر للنادي أكثر من العدد المطلوب ليكون النصاب قانونيًا 
ولكن الحضور لم يوقع على الكشف الُمَعّد لذلك وبالتالـي اعتبر 
االجتماع غير قانوني حيث وقع على الكشف ١١٧ عضوًا من 
أصل ٢٩٧ علمًا بأن الحضور كان أكثر من ٢٢٢ وهو العدد 
ذاته  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  للنصاب حيث حضر  الالزم 
لليوم وبعد ساعة من موعد االجتماع غير العادي ٢٥٠ عضوًا . 

القانوني  النصاب  تهريب  تم  لقد  الصحيح  وبالمعنى  انه  أي 
الجتماع الهيئة العامة غير العادية.
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ولكم كل المحبة والتقدير ... والسالم عليكم

هيئة حترير النشرة

 رئيس هيئة حترير النشرة املهندس رميون احللته
 أعضاء هيئة حترير النشرة السادة:

ا�نسة منى سليم زغلول ، فريد ج�ا عوض ، كميل رفيدي ، باسيل فتاله 
سكرت�ة الهيئة رانيا حدادين .



كل عام
وأنت بخ� يا نادينا

 احلبيب

لننشد معاً 
نشيد النادي االرثودكسي

في ذرى هذي الديار                 أرثوذكسي عريق
رائع رمز الفخار                    للمال أوفى صديق
راية العصر منار                  في دياجير الطريق

فيك اعداد العقول                    والشباب األقوياء
في رياضات تؤول                     للعلى والكبرياء
هاتفاً  كل يقول                    عاش رهط األوفياء

في حمى ذا المنتدى                 ليس فرق بالسنن
انما يجمعنا                          حبنا نحو الوطن
شامخ أردننا                          ثابت رغم المحن

النشيد كلمات بنّي عطاهللا زبانه 
والحان السيدة سامية غنوم 

                                                                                          إعداد هيئة تحرير النشرة 

عقدت الهيئة االدارية جلستها العادية رقم 11 / 2012 بتاريخ    18 / 4 / 2012 
ومتت املوافقة على تشكيل اللجان التالية : 

أ. جلنة العضوية : 
١. برئاسة السيد جريس القسوس وعضوية السيدات والسادة :

٢. م. الياس خوري 
٣. إبراهيم عنصرة 
٤. د. فريد قعوار 

٥. اآلنسة منى زغلول 
٦. د. مروان جميعان 

٧. موريس عكاوي 
٨. المحامي األستاذ جورج نزهة 

٩. السيدة رلى قاقيش / مدير اإلشتراكات / مقرر اللجنة 

ب. اللجنة املالية : 
١.  برئاسة السيد نعيم خوري وعضوية السادة :

٢.  سمير نينو 
٣.  ايليا وكيله 

٤.  شفيق بطشون 
٥.   انور زغبابة 
٦.   نقوال شنودة 
٧.   نعمة اللحام 
٨.  غازي قعوار 
٩.   منذر قعوار 

١٠. جوني عساكرية 
١١. رائد سروجي /المدير المالي/ مقرر اللجنة 

ج. اللجنة الثقافية : 
١.  برئاسة المهندس ريمون الحلته وعضوية السيدات والسادة:

٢.  جبرا شنوده 
٣.  نادر شنودي 

٤.  م.سمير بشارات 
٥.  ديانا صابات نصار 

٦.  نينا نينو 
٧.  ديان صراف زريقات 

٨.  سماح مسنات
٩.   د.خليل االطرش
١٠. د. ماهر زبانه 

د. هيئة حترير النشرة : 
١. برئاسة المهندس ريمون الحلتة وعضوية السيدات والسادة :

٢. اآلنسة منى زغلول 
٣. فريد عوض 
٤. باسيل فتالة 

٥. كميل الرفيدي 

هـ. اللجنة الهندسية :
١. برئاسة المهندس فؤاد مشحور وعضوية المهندسين السادة :

٢. فؤاد ساحلية  
٣. غريب نينو 

٤. سالم حماتي 
٥. فيصل قاقيش

٦. عيسى السلفيتي 
٧. حنا أغابي 

٨. إبراهيم الشامي 
٩. آرتين بكرجيان 

و. اللجنة القانونية :
١. برئاسة المحامي األستاذ عصام الساحوري وعضوية المحامين

   األساتذة :
٢. ليث حداد 

٣. صليبا امسيح 
٤. سعد نفاع 

٥. لطفي غاوي 
٦. سلطان حدادين 

٧. رمزي نجيب القسوس 

ز. جلنة النشاط ال¬فيهي : 
١. برئاسة السيد ناجي عميرة وعضوية السادة : 

٢. نجيب خوري 
٣. سامي سوداح 
٤. منطورة الدلو 

يصادف يوم الخميس العاشر من أيار عام ٢٠١٢ يوم العيد الستين لنادينا العزيز علينا جميعاً  ، النادي األرثوذكسي في عمان 
، ففي يوم السبت الموافق العاشر من أيار عام ١٩٥٢ ، أشهرت الهيئة العامة التأسيسية لنادينا والدة النادي األرثوذكسي في 
عمان وذلك في اجتماع خاص عقد في منزل المرحوم اسبيرو حداد الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم المذكور أعاله. 

فهيئة تحرير نشرة النادي الشهرية تنتهز هذه المناسبة السعيدة كي تعرب عن أصدق مشاعر التهنئة بالعيد السعيد للسادة أعضاء 
الهيئة اإلدارية للنادي ، رئيساً  وأعضاء ً، ولجهاز النادي اإلداري وألعضاء لجان النادي العاملة وللسادة والسيدات أعضاء 
النادي ، العاملين وغير العاملين ، ساءلين المولى (عّز وعال ) أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على نادينا بالتوفيق وبالتطوير 
وبالنجاح ولسنين عديدة ، إن شاء اهللا ، تحت الراية الهاشمية الكريمة برعاية سيد البالد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 

رعاه اهللا وسدد خطاه وأمد في عمره ليبقى سنداً  وحاميا ً لنا وعنوانا ً لالستقرار والتوفيق . 

هذا وال يسعنا كذلك إال أن نعرب عن الشكر والتقدير لزمالئنا األوائل من مؤسسي النادي ، سواء الحاضرين منهم أو الغائبين، 
على جهودهم المباركة في إغناء مؤسسة النادي األرثوذكسي بركائزها وثوابتها االجتماعية والثقافية والرياضية .

والى األمام دائما إن شاء اهللا 
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ح. اللجنة االجتماعية  : 
١.  برئاسة السيدة ريما كيال وعضوية السيدات والسادة : 

٢.  شارلي كيال 
٣.  رامز البهو

٤.  جورج خوري
٥.  اآلنسة دانا بوشه

٦.  سعيد الداوود
٧.  عماد بوشه

٨.  االنسة اماندا كيال
٩.  سائدة الشامي كّشك

١٠. نرمين المصري
١١. نبيلة فاخوري

١٢. االنسة ديما قاقيش
١٣. االنسة كنانة فاخوري

١٤. حسام قعوار
١٥. االنسة مريان الساحوري

١٦. وسام خرعوبة

ط. جلنة ال�يدج  : 
١.   برئاسة المهندس يوسف بطشون وعضوية السيدات والسادة: 

٢.  سهيل سعيد 
٣.  رابحه ابو عناب 

٤.  سامي نجم 
٥.  علياء عبد الهادي

٦.  جوان هلسة 
٧.  ريما قعوار

و.  جلنة العالقات العامة  :
١.  برئاسة الدكتور فريد قعوار وعضوية السيدات والسادة :

٢.  فوزي شنوده
٣.  م. الياس خوري
٤.  د. رجائي نفاع

٥.  االنسة منى زغلول
٦.  نعيم خوري

٧.  م. صفوان قاقيش
٨.  نائل قعوار

٩.  ابراهيم عنصره
١٠. رزق جلده

١١. ناديا ابو جضم

وسيتم استكمال باقي اللجان عند تشكيلها وستنشر في العدد القادم.

من حضر اجتماع الهيئة العامة من األعضاء العاملين ال بد انه 
تألم كما تألمت من الفوضى التي رافقت عملية االقتراع ، والتي 

جرت في نهاية االجتماع .

 في األعوام السابقة وعلى مدى الخمسة والعشرين عاًما الماضية 
والتي كنت فيها عضوا عامال في النادي ، كنت انزعج من تلك 

الظاهرة ، ولكن الفوضى الكبيرة حدثت هذا العام بالذات. 

أطرقت بجانب المائدة الرئيسية التي تجلس عليها لجنة االنتخاب 
وممثلو وزارة الشباب والرياضة وأنا استمع للنداءات المتواصلة من 
مندوب وزارة الشباب ، وهو يرجو الواقفين أمام المائدة بالرجوع إلى 
الخلف من اجل إفساح المجال أمام من يسمع اسمه أن يتقدم ألخذ 
ورقة االقتراع ، ولكن "قد سمعت لو ناديت حيا ، ولكن ال حياة 

لمن تنادي.

أهكذا نربي أجيالنا، أهكذا يكون هؤالء الذين ال ينتظرون دورهم 
وهم قدوة للشباب. وتعقيبا على تعبير الفوضى التي أشرت إليها 
فقد كان من أسباب حدوثها واستمرارها لفترة طويلة أن أحداً  كان 
للنظام  المتجاوزين  هؤالء  ويسجل  المستمرة  النداءات  يتجاوز 

ويعطيهم أوراق اقتراع قبل دورهم !!!

أقولها وبصراحة، أنني ال أحتمل رؤية منظر كهذا في السنوات 
القادمة ،وعلى المعنيين باألمر أن يصدروا تعليمات صارمة بعدم 
تجاوز الدور، وعلى إخواننا األعضاء العاملين ان ال يسارعوا إلى 
الوقوف أمام المنصة من أجل التصويت قبل موعدهم بربع ساعة 
أو نصف ساعة . وأوكد لكم أنه لوال الفوضى التي جرت النتهت 

عملية االقتراع بمدة أقصر بكثير مما استغرقته .

ناديكم  إن  لكم  أقول  ،أن  العاملون  األعضاء  أيها  لي  اسمحوا 
يناديكم لحضور الهيئة العامة مرة في السنة ، فال تجعلوا الدقائق 

الزائدة في االجتماع تشكل عبئا كبيًرا عليكم . 

كميل رفيدي
عضو هيئة تحرير النشرة

يسـر رئيس وأعضاء الهيئة ا³داريـة للنـادي ا�رثوذكســي
دعوتكـم حلضور احملاضرة التي تقيمها اللجنة الثقافيــة بعنــــوان

  " هشـــاشـــة العظــــــام  "   
يلقيهــــــــا   

الدكتـــور مــــازن قــــاقيش 
مستشار جراحـــة العظـــام والمفـــاصـــل  

 SERVIER بــرعــايـــة شركـــة

وذلك فـي متــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم السبت املوافــق  19/5/2012
¸ قاعة وهبه متاري مبقر النادي ا�رثوذكسي ¸ عبــدون

 يرجى احلضور قبل املوعد بربع ساعة                                                                    الدعوة عامة

يتشرف رئيس وأعضاء الهيئة ا�دارية وأسرة 
النادي ا�رثوذكسي برفع أسمى آيات التهنئة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لمقام  والتبريك 
عبدا¤ الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد ا�مير حسين ابن 
استقالل  بذكرى  المعظم،  الثاني  عبدا¤ 
يصادف  الذي  الهاشمية  ا�ردنية  المملكة 
هذه  ا¤  أعاد  أيار،  من  والعشرين  الخامس 
شعبنا  على  العطرة  الوطنية  المناسبة 
جاللة  سيدنا  بقيادة  عديدة  لسنين  ا�ردني 
ا¤  رعاه  الحسين  ابن  الثاني  عبدا¤  الملك 

وسدد خطاه .
وكل عام والوطن بألف خير 
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١.  برئاسة السيدة ريما كيال وعضوية السيدات والسادة : 

٢.  شارلي كيال 
٣.  رامز البهو

٤.  جورج خوري
٥.  اآلنسة دانا بوشه

٦.  سعيد الداوود
٧.  عماد بوشه

٨.  االنسة اماندا كيال
٩.  سائدة الشامي كّشك

١٠. نرمين المصري
١١. نبيلة فاخوري

١٢. االنسة ديما قاقيش
١٣. االنسة كنانة فاخوري

١٤. حسام قعوار
١٥. االنسة مريان الساحوري

١٦. وسام خرعوبة

ط. جلنة ال�يدج  : 
١.   برئاسة المهندس يوسف بطشون وعضوية السيدات والسادة: 

٢.  سهيل سعيد 
٣.  رابحه ابو عناب 

٤.  سامي نجم 
٥.  علياء عبد الهادي

٦.  جوان هلسة 
٧.  ريما قعوار

و.  جلنة العالقات العامة  :
١.  برئاسة الدكتور فريد قعوار وعضوية السيدات والسادة :

٢.  فوزي شنوده
٣.  م. الياس خوري
٤.  د. رجائي نفاع

٥.  االنسة منى زغلول
٦.  نعيم خوري

٧.  م. صفوان قاقيش
٨.  نائل قعوار

٩.  ابراهيم عنصره
١٠. رزق جلده

١١. ناديا ابو جضم

وسيتم استكمال باقي اللجان عند تشكيلها وستنشر في العدد القادم.

من حضر اجتماع الهيئة العامة من األعضاء العاملين ال بد انه 
تألم كما تألمت من الفوضى التي رافقت عملية االقتراع ، والتي 

جرت في نهاية االجتماع .

 في األعوام السابقة وعلى مدى الخمسة والعشرين عاًما الماضية 
والتي كنت فيها عضوا عامال في النادي ، كنت انزعج من تلك 

الظاهرة ، ولكن الفوضى الكبيرة حدثت هذا العام بالذات. 

أطرقت بجانب المائدة الرئيسية التي تجلس عليها لجنة االنتخاب 
وممثلو وزارة الشباب والرياضة وأنا استمع للنداءات المتواصلة من 
مندوب وزارة الشباب ، وهو يرجو الواقفين أمام المائدة بالرجوع إلى 
الخلف من اجل إفساح المجال أمام من يسمع اسمه أن يتقدم ألخذ 
ورقة االقتراع ، ولكن "قد سمعت لو ناديت حيا ، ولكن ال حياة 

لمن تنادي.

أهكذا نربي أجيالنا، أهكذا يكون هؤالء الذين ال ينتظرون دورهم 
وهم قدوة للشباب. وتعقيبا على تعبير الفوضى التي أشرت إليها 
فقد كان من أسباب حدوثها واستمرارها لفترة طويلة أن أحداً  كان 
للنظام  المتجاوزين  هؤالء  ويسجل  المستمرة  النداءات  يتجاوز 

ويعطيهم أوراق اقتراع قبل دورهم !!!

أقولها وبصراحة، أنني ال أحتمل رؤية منظر كهذا في السنوات 
القادمة ،وعلى المعنيين باألمر أن يصدروا تعليمات صارمة بعدم 
تجاوز الدور، وعلى إخواننا األعضاء العاملين ان ال يسارعوا إلى 
الوقوف أمام المنصة من أجل التصويت قبل موعدهم بربع ساعة 
أو نصف ساعة . وأوكد لكم أنه لوال الفوضى التي جرت النتهت 

عملية االقتراع بمدة أقصر بكثير مما استغرقته .

ناديكم  إن  لكم  أقول  ،أن  العاملون  األعضاء  أيها  لي  اسمحوا 
يناديكم لحضور الهيئة العامة مرة في السنة ، فال تجعلوا الدقائق 

الزائدة في االجتماع تشكل عبئا كبيًرا عليكم . 

كميل رفيدي
عضو هيئة تحرير النشرة

يسـر رئيس وأعضاء الهيئة ا³داريـة للنـادي ا�رثوذكســي
دعوتكـم حلضور احملاضرة التي تقيمها اللجنة الثقافيــة بعنــــوان

  " هشـــاشـــة العظــــــام  "   
يلقيهــــــــا   

الدكتـــور مــــازن قــــاقيش 
مستشار جراحـــة العظـــام والمفـــاصـــل  

 SERVIER بــرعــايـــة شركـــة

وذلك فـي متــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم السبت املوافــق  19/5/2012
¸ قاعة وهبه متاري مبقر النادي ا�رثوذكسي ¸ عبــدون

 يرجى احلضور قبل املوعد بربع ساعة                                                                    الدعوة عامة

يتشرف رئيس وأعضاء الهيئة ا�دارية وأسرة 
النادي ا�رثوذكسي برفع أسمى آيات التهنئة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لمقام  والتبريك 
عبدا¤ الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد ا�مير حسين ابن 
استقالل  بذكرى  المعظم،  الثاني  عبدا¤ 
يصادف  الذي  الهاشمية  ا�ردنية  المملكة 
هذه  ا¤  أعاد  أيار،  من  والعشرين  الخامس 
شعبنا  على  العطرة  الوطنية  المناسبة 
جاللة  سيدنا  بقيادة  عديدة  لسنين  ا�ردني 
ا¤  رعاه  الحسين  ابن  الثاني  عبدا¤  الملك 

وسدد خطاه .
وكل عام والوطن بألف خير 



كل سيجارة = 10 دقائق من عمرك !!أيها القارئ الكرمي ... هل تعلم

اختارها : نعمه اللحام 

اخل� 
 قال جبران خليل جبران إن يسوع المسيح له المجد لم يأت من 
وراء الشفق ليجعل األلم  رمزاً  للحياة، بل جاء ليجعل الحياة رمزًا 

للحق . 

التعليق 
إن ما قاله جبران عن يسوع المسيح له المجد هو الصواب بعينه 
الحياة أن تلك من اهللا وهذا  يقولون عن صعوبات  البعض  الن 
بالطبع ليس صحيحاً  على اإلطالق، الن اهللا ال يريد لنا سوى 

الخير والسعادة األبدية . 

اخل� 
جاء في األخبار أن دار األوبرا المصرية بالتعاون مع األوساط 
من  يعتبر  الذي  الموجي  محمد  بالموسيقار  احتفلت  الموسيقية 
أن  اعتبار  على  العربي  والوطن  مصر  في  الموسيقى  عمالقة 
الموجي برأي النقاد والموسيقيين قد تحرر من اللحن التقليدي في 
موسيقاه وتحول إلى الحس العاطفي وبات ملحناً  عبقريا ً يشار 

إليه بالبنان . 

التعليق 
بداية  الحانة منذ  أبدع في  قد  الموجي  الموسيقار محمد  نعم إن 
أغانيه مع عبد الحليم حافظ بالذات خصوصًا في أغنية " صافيني 
مرة " وبعدها " قارئة الفنجان " وأغنية " جبار " وغيرها كما وابدع 
في موسيقاه مع أم كلثوم في " إساءل روحك " و " للصبر حدود 
" هذا وتعاون الموجي مع العديد من مطربي العالم العربي أيضاً 

 لذلك فهو يستحق كل التكريم . 

*انه جاء في سفر الخروج مايلي : 
أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على األرض التي يعطيك الرب 

الهك . 
*وانه في عام ١٩٢٩ انتهت عالقة التبعية بين أيطاليا والفاتيكان 

وعندها أصبح الفاتيكان دولة مستقلة ذات سيادة . 
الديناميت، هو صاحب جائزة نوبل  الفريد نوبل ، مكتشف  *وان 

وهو من الجنسية السويدية .
*وانه في ألمانيا هناك غابة أطلق عليها الغابة السوداء وأشجارها 

تفرز األوكسجين نهاراً  وتتنفسه ليال ً . 
*وانه بدئ العمل بقناة السويس كأهم معبر مائي في العالم عام 
١٨٦٧ وشهدت القناة مرور أول باخرة متوجهة إلى آسيا وذلك بعد 
عشر سنوات من أعمال الحفر الشاقة والتي اشترك فيها أكثر من 
١٢٠ ألف عامل مصري وسوداني في مشروع للمهندس الفرنسي 

فرديناند ديالسبس . 
*وانه في عام ١٩٣٣ صدر في نيويورك العدد األول من مجلة 
نيوزويك وما زالت المجلة تصدر حول العالم بأكثر من لغة ومنها 

اللغة العربية . 
 ( ناسا   ) وكالة  مع  بالتعاون  األميركية  البحرية  مختبرات  *وٕان 
قمر صناعي لألرصاد  أول  للفضاء عام ١٩٥٩  أطلقت  للفضاء 
الجوية ضمن مشروع ( فانجارد ) وكانت مهمة القمر إرسال خرائط 

مفصلة للغيوم حول العالم . 
*وانه من النصائح المهمة في حياة اإلنسان أن ال يتدخل في حياة 
المطلب غنى األغنية  المطرب محمد عبد  فان  الناس وبالمناسبة 

الشعبية التي تقول : ( يا حاسدين الناس ما لكم ومال الناس ) 
*وانه في عام ١٩٣٦ أفتتح أول مصنع لسيارات ( فولكس فاجن) 
برعاية أدولف هتلر زعيم ألمانيا في ذلك الوقت وترجمتها بالعربية 
أشهر صانعي  من  اليوم  الصانعة  الشركة  وتعتبر  الشعب،  سيارة 

السيارات في العالم . 
*وٕان نادي الروتاري تأسس عام ١٩٠٥ وكان أول نوادي الخدمة 
العامة غير الربحية حيث اتفق المحامي بول هاريس مع ثالثة من 
وتم  النادي  هذا  تأسيس  على  شيكاغو  مدينة  في  األعمال  رجال 
اشتقاق االسم من ( التناوب ) حيث كانت اجتماعاته تعقد في منزل 

احد األعضاء في كل مرة . 

إعداد هيئة تحرير النشرة 

أكدت دراسات طبية كثيرة أن كل سيجارة يدخنها الشخص تقتطع نحو 
١٠ دقائق من عمره المفترض.. 

كما أصبح مؤكدا أنها تتقدم على أي عادة ضارة أخرى يمكن أن تقصر 
من عمر اإلنسان 

بما في ذلك الكحول والبدانة وعدم ممارسة الرياضة !

اخل� 
ورد في نافذة الرأي أن حوادث اعتداء أخرى وقعت على طبيبين 
ومعهما ممرض في مستشفى البشير والحوادث المذكورة لم تخرج 

عن سياق الحوادث العديدة التي سبقت .

التعليق 
هذه االعتداءات على األطباء في المستشفيات ال توقفها اإلدانات 
والشجب وال بد من أيجاد السبل لوقفها واقل ما يقال بشأنها بأنها 
أعمال غير حضارية وقد تكون لها تداعيات ال تحمد عقباها . 

اخل� 
هذا  من  األول  األسبوع  الدولية خالل  كارلو  مونت  إذاعة  تنظم 
أربعة عقود على  بمناسبة مرور  هنا في عمان  احتفالية  الشهر 

انطالقها . 

التعليق 
إن إذاعة مونت كارلو الدولية هي فرع اإلعالم السمعي والبصري 
الخارجي لفرنسا الدولة الصديقة لألردن وتعد أول إذاعة فرنسية 
 FM ناطقة باللغة العربية تبث نشراتها اإلخبارية على ٢٨ موجه
في ١٢ بلداً  عبر موجات من قبرص . وٕاذاعة مونت كارلو تلقى 

إقباالً  كبيرا ً من مواطنين كثيرين في األردن . 

                              

                                     إعداد هيئة تحرير النشرة 

كم عدد دول العالم ؟

ما معنى اسم جوجل ؟

يبدوا أن ال أحد يعرف بالضبط العدد الحقيقي لدول العالم.. 
ففي أحيان كثيرة أصادف ارقاما تتراوح بين ١٥٠ و١٦٠ و١٦٣ و١٧٠!!

وكانت صحيفة الليموند قد حاولت معرفة العدد الفعلي لدول العالم 
فاكتشفت أن فرنسا تعترف بـ١٩٠ دولة وروسيا بـ١٧٢ وألمانيا بـ٢٨١، 

أما صحيفة اإليكونمست فذكرت أن عدد الدول اليقل عن ١٦٨ دولة واليزيد عن 
!٢٥٤

إلى  بلغت شهرته حد تحوله  جوجل اسم لمحرك بحث على االنترنت 
”فعل“ دخل قواميس اللغة 

(بحيث يمكن ألحدهم القول: جوجلت كلمة كذا وكذا، أو جوجل كلمة 
كذا وكذا)…!إ

غير أن االسم ذاته ليس جديدا في علم الرياضيات ويطلق على كل رقم 
يملك على يمينه مليون صفر

عيد العمال

النادي  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه  ا�ردن   ¸ العمال  عيد  ايار  من  ا�ول  يوم  صادف 
ا�رثوذكسي ممثال بهيئته ا³دارية وباعضائة بأصدق آيات التهنئة للعمال إجماال ولعمال نادينا بالذات  

كل عام وانتم جميعا بألف خ� أعاده اÈ عليكم وعلى عائالتكم باليمن وال�كات سنني عديدة

الهيئة ا³دارية إقامة حفل غذاء على شرف جميع موظفي  وبهذه املناسبة السعيدة قررت 
وعمال النادي ا�رثوذكسي تقديرÎ جلهودهم.



كل سيجارة = 10 دقائق من عمرك !!أيها القارئ الكرمي ... هل تعلم
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" هذا وتعاون الموجي مع العديد من مطربي العالم العربي أيضاً 
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إعداد هيئة تحرير النشرة 

أكدت دراسات طبية كثيرة أن كل سيجارة يدخنها الشخص تقتطع نحو 
١٠ دقائق من عمره المفترض.. 
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من عمر اإلنسان 

بما في ذلك الكحول والبدانة وعدم ممارسة الرياضة !

اخل� 
ورد في نافذة الرأي أن حوادث اعتداء أخرى وقعت على طبيبين 
ومعهما ممرض في مستشفى البشير والحوادث المذكورة لم تخرج 

عن سياق الحوادث العديدة التي سبقت .
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اخل� 
هذا  من  األول  األسبوع  الدولية خالل  كارلو  مونت  إذاعة  تنظم 
أربعة عقود على  بمناسبة مرور  هنا في عمان  احتفالية  الشهر 

انطالقها . 
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الخارجي لفرنسا الدولة الصديقة لألردن وتعد أول إذاعة فرنسية 
 FM ناطقة باللغة العربية تبث نشراتها اإلخبارية على ٢٨ موجه
في ١٢ بلداً  عبر موجات من قبرص . وٕاذاعة مونت كارلو تلقى 

إقباالً  كبيرا ً من مواطنين كثيرين في األردن . 

                              

                                     إعداد هيئة تحرير النشرة 

كم عدد دول العالم ؟

ما معنى اسم جوجل ؟

يبدوا أن ال أحد يعرف بالضبط العدد الحقيقي لدول العالم.. 
ففي أحيان كثيرة أصادف ارقاما تتراوح بين ١٥٠ و١٦٠ و١٦٣ و١٧٠!!

وكانت صحيفة الليموند قد حاولت معرفة العدد الفعلي لدول العالم 
فاكتشفت أن فرنسا تعترف بـ١٩٠ دولة وروسيا بـ١٧٢ وألمانيا بـ٢٨١، 

أما صحيفة اإليكونمست فذكرت أن عدد الدول اليقل عن ١٦٨ دولة واليزيد عن 
!٢٥٤

إلى  بلغت شهرته حد تحوله  جوجل اسم لمحرك بحث على االنترنت 
”فعل“ دخل قواميس اللغة 

(بحيث يمكن ألحدهم القول: جوجلت كلمة كذا وكذا، أو جوجل كلمة 
كذا وكذا)…!إ

غير أن االسم ذاته ليس جديدا في علم الرياضيات ويطلق على كل رقم 
يملك على يمينه مليون صفر

عيد العمال

النادي  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه  ا�ردن   ¸ العمال  عيد  ايار  من  ا�ول  يوم  صادف 
ا�رثوذكسي ممثال بهيئته ا³دارية وباعضائة بأصدق آيات التهنئة للعمال إجماال ولعمال نادينا بالذات  

كل عام وانتم جميعا بألف خ� أعاده اÈ عليكم وعلى عائالتكم باليمن وال�كات سنني عديدة

الهيئة ا³دارية إقامة حفل غذاء على شرف جميع موظفي  وبهذه املناسبة السعيدة قررت 
وعمال النادي ا�رثوذكسي تقديرÎ جلهودهم.







 Egg Hunting
أقامت اللجنة االجتماعية ألطفال النادي األرثوذكسي حفل Egg Hunting  يوم الجمعة الموافق ٢٠١٢/٤/٦ في مزرعة اميل 
حداد من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية بعد الظهر  بمناسبة عيد الفصح المجيد كما تضمن الحفل فعاليات واستعراضات 

ميشو شو ورسم على الوجه والعاب مختلفة من Sky High والبحث على البيض.
أدناه لقطات لهذا الحفل

كما تشكر اللجنة االجتماعية كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل من إعداد وتنظيم وٕادارة وتخص بالشكر جميع موظفي النادي 
األلبان  ترانسميد، شركة جورج سامي خوري ، شركة  أبو جابر، شركة  المميز وهم: شركة سعد  الحفل  لهذا  الداعمين  والسادة 

دنماركية، شركة علي خرفان ، السيد إحسان عنكي وشركة فاين لصناعة الورق الصحي. 

فارس الشهر
املوظف / زياد عبد الرحمن الشاللفة

يعمل ¸ النادي منذ تاريخ ٢٠٠١/٦/١ 
Óيقوم بوظيفة مشرف تدب� منز Õوحالي

حتمل املسؤولية وا³شراف املستمر على موظفي القسم  للتأكد من تسليمهم العمل 
املطلوب منهم على أحسن وجه والتعاون مع أقسام النادي ملا فيه مصلحة العمل من صفات 

املوظف والتي أهلته للتنافس والفوز بلقب فارس شهر نيسان ٢٠١٢ .
إدارة النادي تهنىء السيد زياد وتتمنى له املزيد من النجاح واالستمرار نحو ا�فضل  
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زيد يوسف بطل الشباب والرجال        

اآلونة  في  نجمها  رياضية سطع  عائلة   .. يمن  ابو   – عمان 
األخيرة في مضمار "كرة الطاولة"، بعد اإلنجازات الواسعة التي 
حققها أفراد العائلة التي باتت تتحدث بلغة االنتصارات، فالعائلة 
تلو اآلخر في  الالعب  تفريخ  لعبت دورا رئيسيا وما تزال في 

إنجاز يسجل لها.

ربان العائلة يوسف ابو يمن، كان له األثر األكبر في تشجيع 
أفراد أسرته على ممارسة لعبة كرة الطاولة، فهو كان أحد نجوم 
المنتخب الوطني في بداية التسعينيات، وساهم مع زميليه مروان 
على  الوطني  المنتخب  حصول  في  رضا  العزيز  وعبد  ضيا 
الميدالية البرونزية للدورة العربية التي جرت في سورية في العام 
١٩٩١، وساهم أيضا مع فريق األرثوذكسي بالفوز بالعديد من 
السلك  الى   ١٩٩٥ العام  في  ينتقل  أن  قبل  المحلية،  األلقاب 
التدريبي ضمن الجهاز المشرف على فرق األرثوذكسي وما يزال.

توسعت  بل  يوسف،  نجمها  على  تتوقف  لم  يمن،  أبو  عائلة 
نجوميتها في الوقت الحالي بعد أن برزت نجوم بقية أفراد العائلة 
األشقاء (زيد وسوار وتيماء وليث)، الذين اكتسبوا حب اللعبة 
معظم  على  الطيب  حضورهم  فارضين  يوسف،  والدهم  من 
بطوالت المملكة، ولعل البطولة األخيرة تمثل خير شاهد على 
عراقة هذه العائلة، حيث حصلت على نصف ألقاب البطولة، 
فزيد استحق أن يكون الالعب األول على المملكة لفئة الرجال، 
لقبي  سوار  ونالت  الشباب،  فئة  لقب  انجازه  إلى  أضاف  ثم 
الشابات والناشئات، ثم حصلت تيماء على لقب الزهرات، بينما 

حل الواعد ليث بالمركز الخامس في فئة البراعم.

جنوم ا�رثوذكسي يحصدون كؤوس البطولة املفتوحة بكرة الطاولةأبو مين .. عائلة رياضية تعشق "الطاولة" وتتكلم بلغة ا³جناز

عائلة ابو مين نالت اغلب ألقاب بطولة اململكة املفتوحة التي جرت مؤخرا - ( صحيفة الغد)

اللعبة والعائلة يوسف، قال إن عائلته تعشق لعبة كرة  ربان 
الطاولة منذ سنوات وانه شجع جميع أفراد عائلته على ممارسة 
الرياضة، وخصوصا لعبة كرة الطاولة، وانه سعيد جدا وهو 
يرى أفراد عائلته يمارسون اللعبة والفوز باأللقاب، مشيرا إلى 
اللعبة  دعم  في  الكبير  الفضل  له  األرثوذكسي  النادي  أن 
ورعايتها، وان االنجازات التي حققها النادي سواء على صعيد 
بطوالت الفرق، أو على صعيد بطوالت المملكة المفتوحة خير 

دليل على دعم النادي ورعايته المتواصلة لفرقه والعبيه.

أبنائه  يتوقف على حصول  لم  ان طموحه  يمن،  ابو  ويقول 
على  لحصولهم  يتطلع  وٕانما  المحلية،  البطوالت  ألقاب  على 
سماء  في  خفاقا  الوطن  علم  ورفع  والدولية  العربية  األلقاب 
الجهاز  جهود  فيه  امتدح  الذي  الوقت  في  الدولية،  المحافل 
النادي  في  الطاولة  فرق  تدريبات  على  المشرف  الفني 
ومحمد  العوفي  عدنان  جانبه  إلى  يضم  والذي  األرثوذكسي 
االنجازات  خلف  النادي  في  اإلدارية  الهيئة  ووقوف  العتوم، 
التي تحققت، مثلما عبر عن شكره للمسؤولين في أمانة عمان 
الكبرى على تعاونهم مع العاملين الرياضيين ومساهمتهم في 

دعم وتطوير الرياضة األردنية.

وحول العرض االحترافي الذي تلقاه ابنه الالعب زيد من دولة 
قطر، قال إن المستوى المتقدم والمتطور الذي ظهر عليه زيد 
في المرحلة األخيرة دفع األشقاء في قطر إلى تقديم عرض 
لالحتراف، بيد أن التزامه في الدراسة الجامعية حال دون ذلك.

نظم االتحاد األردني لكرة الطاولة بطولة مفتوحة بكرة الطاولة من الجنسين ولكافة الفئات العمرية خالل الفترة من١٤ – ٢٠١٢/٣/٢٨ 
في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة واسعة من قبل جميع العبي والعبات النادي الذين تمكنوا من حصاد معظم 

البطوالت والتي جاءت نتائجها النهائية كما يلي : 

وفي ختام البطولة قام رئيس االتحاد األردني لكرة الطاولة السيد سمير منصور بتوزيع الكؤوس والميداليات على الالعبين والالعبات 
الفائزين بالمراكز الثالثة األولى في البطولة.

اشرف على تدريب الالعبين الجهاز الفني المكون من المدربين السادة ( عدنان العوفي ، يوسف اسعد ، محمد العتوم )

جنمة واعدة على الطريق
تمكنت الالعبة تينا أسامة خوري من الفوز ببطولة البراعم المفتوحة بكرة الطاولة 

والتي نظمها االتحاد األردني لكرة الطاولة للسنة الثانية على التوالي

وهذا مؤشر طيب يدل على المستوى الفني الذي تتمتع به الالعبة تينا والذي يبشر 
بمستقبل مشرق في عالم كرة الطاولة األردنية

مع أطيب تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح
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معظم  على  الطيب  حضورهم  فارضين  يوسف،  والدهم  من 
بطوالت المملكة، ولعل البطولة األخيرة تمثل خير شاهد على 
عراقة هذه العائلة، حيث حصلت على نصف ألقاب البطولة، 
فزيد استحق أن يكون الالعب األول على المملكة لفئة الرجال، 
لقبي  سوار  ونالت  الشباب،  فئة  لقب  انجازه  إلى  أضاف  ثم 
الشابات والناشئات، ثم حصلت تيماء على لقب الزهرات، بينما 

حل الواعد ليث بالمركز الخامس في فئة البراعم.

جنوم ا�رثوذكسي يحصدون كؤوس البطولة املفتوحة بكرة الطاولةأبو مين .. عائلة رياضية تعشق "الطاولة" وتتكلم بلغة ا³جناز

عائلة ابو مين نالت اغلب ألقاب بطولة اململكة املفتوحة التي جرت مؤخرا - ( صحيفة الغد)

اللعبة والعائلة يوسف، قال إن عائلته تعشق لعبة كرة  ربان 
الطاولة منذ سنوات وانه شجع جميع أفراد عائلته على ممارسة 
الرياضة، وخصوصا لعبة كرة الطاولة، وانه سعيد جدا وهو 
يرى أفراد عائلته يمارسون اللعبة والفوز باأللقاب، مشيرا إلى 
اللعبة  دعم  في  الكبير  الفضل  له  األرثوذكسي  النادي  أن 
ورعايتها، وان االنجازات التي حققها النادي سواء على صعيد 
بطوالت الفرق، أو على صعيد بطوالت المملكة المفتوحة خير 

دليل على دعم النادي ورعايته المتواصلة لفرقه والعبيه.

أبنائه  يتوقف على حصول  لم  ان طموحه  يمن،  ابو  ويقول 
على  لحصولهم  يتطلع  وٕانما  المحلية،  البطوالت  ألقاب  على 
سماء  في  خفاقا  الوطن  علم  ورفع  والدولية  العربية  األلقاب 
الجهاز  جهود  فيه  امتدح  الذي  الوقت  في  الدولية،  المحافل 
النادي  في  الطاولة  فرق  تدريبات  على  المشرف  الفني 
ومحمد  العوفي  عدنان  جانبه  إلى  يضم  والذي  األرثوذكسي 
االنجازات  خلف  النادي  في  اإلدارية  الهيئة  ووقوف  العتوم، 
التي تحققت، مثلما عبر عن شكره للمسؤولين في أمانة عمان 
الكبرى على تعاونهم مع العاملين الرياضيين ومساهمتهم في 

دعم وتطوير الرياضة األردنية.

وحول العرض االحترافي الذي تلقاه ابنه الالعب زيد من دولة 
قطر، قال إن المستوى المتقدم والمتطور الذي ظهر عليه زيد 
في المرحلة األخيرة دفع األشقاء في قطر إلى تقديم عرض 
لالحتراف، بيد أن التزامه في الدراسة الجامعية حال دون ذلك.

نظم االتحاد األردني لكرة الطاولة بطولة مفتوحة بكرة الطاولة من الجنسين ولكافة الفئات العمرية خالل الفترة من١٤ – ٢٠١٢/٣/٢٨ 
في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة واسعة من قبل جميع العبي والعبات النادي الذين تمكنوا من حصاد معظم 

البطوالت والتي جاءت نتائجها النهائية كما يلي : 

وفي ختام البطولة قام رئيس االتحاد األردني لكرة الطاولة السيد سمير منصور بتوزيع الكؤوس والميداليات على الالعبين والالعبات 
الفائزين بالمراكز الثالثة األولى في البطولة.

اشرف على تدريب الالعبين الجهاز الفني المكون من المدربين السادة ( عدنان العوفي ، يوسف اسعد ، محمد العتوم )

جنمة واعدة على الطريق
تمكنت الالعبة تينا أسامة خوري من الفوز ببطولة البراعم المفتوحة بكرة الطاولة 

والتي نظمها االتحاد األردني لكرة الطاولة للسنة الثانية على التوالي

وهذا مؤشر طيب يدل على المستوى الفني الذي تتمتع به الالعبة تينا والذي يبشر 
بمستقبل مشرق في عالم كرة الطاولة األردنية

مع أطيب تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح



صورة الفريق األول لكرة السلة – رجال 

ا�رثوذكسي يتصدر مرحلة املربع الذهبي ويتأهل للنهائي بكرة السلة
ضمن مباريات المرحلة األولى اياب لدوري أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة التي نظمها االتحاد استكملت المباريات التي شارك فيها فريق 

النادي وجاءت نتائجها كما يلي :
                                    • فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي بواقع ٦٧ – ٤٨
                                    • فوز العلوم التطبيقية على النادي االرثوذكسي بواقع ٧٧ – ٤٩
                                    • فوز النادي االرثوذكسي على نادي االشرفية بواقع ٩١ – ٤٢ 

وضمن مباريات الربع الذهبي فقد خاض فريق النادي عددًا من المباريات جاءت نتائجها كما يلي :
مرحلة الذهاب

                                    • فوز النادي األرثوذكسي على نادي العلوم التطبيقية ٧٩ – ٧٨
                                    • فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفر يوبا ٧٥ - ٦٧

                                    • فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي ٧٥ – ٦٦ 
مرحلة اإلياب

• فوز النادي االرثوذكسي على نادي العلوم التطبيقية ٨٢ - ٧١     
• فوز النادي االرثوذكسي على نادي كفر يوبا ٧١ - ٦٥     

• فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي ٦٤ - ٦٣      
يقوم بتدريب الفريق المدرب عماد السعيد ومساعدة السيد يوسف كيال والمعالج الطبيعي رشيد جابر وبإشراف المدير الفني عامر طالب.

حائـــــره

لعمــري أُمـرَك حيرنــي  
مـــالٌك أنــت أم نـــــــارا

فعينــاَك تفيــُض حنـانـــا
واحيانا تميــض شــــرارا

ُتغـّنــي قصــائـد تبكينــي  
وتبكــي النائــي والجــارا

عـــالم دومــا تتبعنـــــي  
دمـــا تــذرْف، وأشعــــارا

أحقــا تـــراَك تهــوانـــي  
وال تهــوى قنَص الثمــارا

أليلــة فقـــط سترعـانــي  
وبعدهــــا تشعـل النــــارا

لمــاذا انــــت تطاردنــي  
كظلـــي ليــــال ونهـــــارا

وال زالت تقول أطاردها  
أيطــارد النحــل أزهـــارا 

أنــا إليـــِك مشـــــــدودا  
كفراشة تغريهــــا النـــارا

هـربــت عنـِك للغيــــب  
طويــُت أرضــا وبحـــارا

وسحـُر عيناِك أضنانــي  
فعـــدُت ال أمــلُك خيـــارا 

وقد أرحـُل عنــك يومــا  
إذا غيرت االرُض مسارا 

داود البوريني  

أنت دير الهوى وشعري صالة
( الشاعر Ýمود حسن إسماعيل )

أنت دير الهوى وشعري صالة 
                        

                           لك طابت ضراعتي والتذلل 

أنت نبع من الحنان ، عليه  

                       أطرق الفن ضارعاً  يتوسل 

أنت لحن على فمي عبقريٌ  

                       وأنا في حدائق اهللا بليل 

أنت لي واحة أفي إليها 

                   وهجير األسى يجنبني شعل 

أنت ترنيمة الهدوء بشعري 

                    وأنا الشاعر الحزين المبلبل 

أنت عيدُ  األطيار فوق الروابي 

                        أقبلي فالربيع للطير أقبل 

 إعداد هيئة تحرير النشرة

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "
 تنعى أسرة النادي ا�رثوذكسي الطيب الذكر املرحوم

ادوارد عزيز نعمه خوري
( أبو عماد ) 

سائلني العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

فعاليات ونشاطات جلنة ا�لعاب ال¬فيهية 
 : Óجاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر نيسان عام ٢٠١٢ كتا

املركز ا�ول : بسام حدادين 
املركز الثاà: جنيب خوري 

شاركونا بافتتاح املسابح 
الصيفية يوم اجلمعة 
املوافق ٢٠١٢/٥/٢٥ 

بالفقرات الشيقة 
واملمتعة

استمتعوا مبشاهدة كاس أمم 
أوروبا لعام ٢٠١٢ على مسبح 

النادي وعلى الشاشة العمالقة 
 . ٢٠١٢/٧/١ åمن ٢٠١٢/٦/٨ إ



صورة الفريق األول لكرة السلة – رجال 

ا�رثوذكسي يتصدر مرحلة املربع الذهبي ويتأهل للنهائي بكرة السلة
ضمن مباريات المرحلة األولى اياب لدوري أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة التي نظمها االتحاد استكملت المباريات التي شارك فيها فريق 

النادي وجاءت نتائجها كما يلي :
                                    • فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي بواقع ٦٧ – ٤٨
                                    • فوز العلوم التطبيقية على النادي االرثوذكسي بواقع ٧٧ – ٤٩
                                    • فوز النادي االرثوذكسي على نادي االشرفية بواقع ٩١ – ٤٢ 

وضمن مباريات الربع الذهبي فقد خاض فريق النادي عددًا من المباريات جاءت نتائجها كما يلي :
مرحلة الذهاب

                                    • فوز النادي األرثوذكسي على نادي العلوم التطبيقية ٧٩ – ٧٨
                                    • فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفر يوبا ٧٥ - ٦٧

                                    • فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي ٧٥ – ٦٦ 
مرحلة اإلياب

• فوز النادي االرثوذكسي على نادي العلوم التطبيقية ٨٢ - ٧١     
• فوز النادي االرثوذكسي على نادي كفر يوبا ٧١ - ٦٥     

• فوز النادي االرثوذكسي على النادي الرياضي ٦٤ - ٦٣      
يقوم بتدريب الفريق المدرب عماد السعيد ومساعدة السيد يوسف كيال والمعالج الطبيعي رشيد جابر وبإشراف المدير الفني عامر طالب.

حائـــــره

لعمــري أُمـرَك حيرنــي  
مـــالٌك أنــت أم نـــــــارا

فعينــاَك تفيــُض حنـانـــا
واحيانا تميــض شــــرارا

ُتغـّنــي قصــائـد تبكينــي  
وتبكــي النائــي والجــارا

عـــالم دومــا تتبعنـــــي  
دمـــا تــذرْف، وأشعــــارا

أحقــا تـــراَك تهــوانـــي  
وال تهــوى قنَص الثمــارا

أليلــة فقـــط سترعـانــي  
وبعدهــــا تشعـل النــــارا

لمــاذا انــــت تطاردنــي  
كظلـــي ليــــال ونهـــــارا

وال زالت تقول أطاردها  
أيطــارد النحــل أزهـــارا 

أنــا إليـــِك مشـــــــدودا  
كفراشة تغريهــــا النـــارا

هـربــت عنـِك للغيــــب  
طويــُت أرضــا وبحـــارا

وسحـُر عيناِك أضنانــي  
فعـــدُت ال أمــلُك خيـــارا 

وقد أرحـُل عنــك يومــا  
إذا غيرت االرُض مسارا 

داود البوريني  

أنت دير الهوى وشعري صالة
( الشاعر Ýمود حسن إسماعيل )

أنت دير الهوى وشعري صالة 
                        

                           لك طابت ضراعتي والتذلل 

أنت نبع من الحنان ، عليه  

                       أطرق الفن ضارعاً  يتوسل 

أنت لحن على فمي عبقريٌ  

                       وأنا في حدائق اهللا بليل 

أنت لي واحة أفي إليها 

                   وهجير األسى يجنبني شعل 

أنت ترنيمة الهدوء بشعري 

                    وأنا الشاعر الحزين المبلبل 

أنت عيدُ  األطيار فوق الروابي 

                        أقبلي فالربيع للطير أقبل 

 إعداد هيئة تحرير النشرة

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "
 تنعى أسرة النادي ا�رثوذكسي الطيب الذكر املرحوم

ادوارد عزيز نعمه خوري
( أبو عماد ) 

سائلني العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

فعاليات ونشاطات جلنة ا�لعاب ال¬فيهية 
 : Óجاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر نيسان عام ٢٠١٢ كتا

املركز ا�ول : بسام حدادين 
املركز الثاà: جنيب خوري 

شاركونا بافتتاح املسابح 
الصيفية يوم اجلمعة 
املوافق ٢٠١٢/٥/٢٥ 

بالفقرات الشيقة 
واملمتعة

استمتعوا مبشاهدة كاس أمم 
أوروبا لعام ٢٠١٢ على مسبح 

النادي وعلى الشاشة العمالقة 
 . ٢٠١٢/٧/١ åمن ٢٠١٢/٦/٨ إ



 حكمة العدد
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اميلدا ( ماريا ) كارلوس اورتيز
جويل عيسى خضر ابو العظام 

ابراهيم حنا خليل شداد 
ساره غسان نعمان فاخوري 

قيس خضر من� البله 
رنيم باسم ابراهيم ثيودوري 
 Èفكتور عطا Óفكتور شار

قيس خضر من� البله 
ليث جريس سم� حدادين 

دانيا زياد رمزي الصراف 
تينا فادي اميل ابي خليل 

سلمى مؤمن احمد ابو ط� 
ماريا منذر سلمان عباسي 

جوزيف منذر سلمان عباسي 
جميل غسان جميل نينو 

نيكول إيهاب حنا زبانه 
فادي يوسف سعيد معشر 
باسل رامي غالب القسوس 

فيصل رمزي س�يل بحوث
فارس رمزي س�يل بحوث 

ايان سامي سلمان الطوال 
رينا باسم عصام حداد 
ساí خالد ساí غاوي

موسى خليل موسى قرموط
من� زياد من� سلطي 

سام خليل يوسف الياس 
كاثرين سليمان نايف عمارين

تاال يزن اكثم القسوس
فرح عمر ماهر ابو غريبه 
شانتيل ساí ايليا نينو 
كرستيل ساí ايليا نينو

رجا رامي اسكندر ميمون 
عيسى فادي وحيد نبيل ابو عيطة

أخي السائق 

احلوادث،  من  لكث�  سبب  املركبة  قيادة  أثناء  االنتباه  وعدم  السرعة 
متهل وانتبه وال تعرض سالمة املشاة للخطر. 

                                                     مع حتيات مديرية ا�من العام 
                                                                                           إدارة العالقات العامة 

 
أخي السائق 

تذكر دائما أن هناك من ينتظر عودتك ساملÕ فتجنب السرعة الزائدة والتزم 
بقواعد الس� رافقتك السالمة.

                                                                          مع حتيات مديرية ا�من العام 
                                                                  إدارة العالقات العامة 

جاد زياد سم� سعد 
جاك زياد سم� سعد 

كرمي زياد سامي خوري 
سامي زياد سامي خوري 

مايا هاà فكتور مقطش 
ماريا وليد فوزي نقل 

سند بشار فوزي دبابنه
كرستني سامر برهم قاقيش 

نايا سيف جهاد خوري 
جوÓ يوسف انطون كيال 

عمر اسامه عمر علي جعاره 
آدم ناصر ادمون خوري 

ماريو رجا توفيق شنوده 
ليلى رامي سعيد ابو بكر 

مهند رميون فايز املدانات 
 Óسند زياد يحيى الكيا

جنى خالد Ýمود عليان
جود بشار عوà القريني 

رين غسان يوسف خوري 
زيد غسان يوسف خوري 
سند ابراهيم ندمي نعمه
زيد فادي شكري حنانيا 

 àفيصل احمد تيس� زيد الكيال
حال نضال صبحي Ýفوظ

نصوح عبد القادر خ�ي عبد الهادي 

كارÓ رائد ابراهيم احللته 
اوجيني جريس شاكر تادرس 
ساره ميشيل جميل شحاده 
جويل ليث سليمان طاشمان 

غسان عالء بسام احلدادين
زين وسيم سم� النعمات 

لوسيانا نظ� ايليا الفار 

يارب
 لتستقم
صالتي

 كالبخور
أمامك

 وليكن رفع
يدي

 كذبيحة
مسائية

Ó استمع
Èيا ا

استمع Ó يا
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أخذت جرائم االعتداء على المسيحيين مأخذ المرض الخبيث الذي انتشر في مجتمعات العراق ومصر بشكل خاّص ، ناهيكم 
عن االعتداءات األخرى المماثلة في كل من نيجيريا والجزائر والصومال وغيرها من البلدان اإلفريقية . 

لماذا هذا اإلرهاب ضد المسيحيين ، هل لمجرد أنهم مسيحيون ، أم الن هناك دوافع أخرى ربما سياسية كما أنا اعتقد، أو ربما 
فإذا كان األمر كذلك فالمصيبة أعظم ، الن  المسيحي لمصلحة األعداء ،  الهدف منه تفريغ المشرق والمغرب من الوجود 
االسرائليين وبطرقهم الجهنمية استنزفوا المسيحيين خصوصاً  في القدس وما زالوا يستنزفونهم حتى الساعة وقد وردتني أخبار 

مؤخراً  عن فظاعة االسرائليين ضد المسيحيين في القدس بالذات .

المسيحيون في بالد المشرق والمغرب عامة ، هم مواطنون أصيلون أصحاب ارض وتراب وحجر وليسوا مجرد رعايا وطوائف 
متعددة تعيش على قارعة الطريق ، هم أقليات ، صحيح ، في معظم تلك البلدان ، إال أنهم على قلتهم يشكلون مرتكزاً  أساسيًا 
في أوطانهم في كافة مجاالت الحياة وهم رواد في عمليات التطوير والتجديد بما يعود بالخير على أوطانهم ، وهم فوق ذلك كله 
محترمون ومخلصون لملوكهم ولقياداتهم وهم دوماً  متسامحون ومحبون وغير مبغضين ومتعاونون ألبعد الحدود فخسارة كل 

الخسارة على العراق وأيضاً  على مصر أن يحرما يوما ً من البعد الحضاري المسيحي في بلديهما.

إن األقباط في مصر هم أصحاب األرض كما يقول التاريخ ورحم اهللا البابا شنوده الذي قال " نحن لسنا من مصر بل مصر 
هي التي منا " ، وكذلك فان الكلدان في العراق هم أصحاب األرض إذ أنهم يعتبرون أحفاد النبي ابراهيم عليه السالم الذي ولد 
وعاش ردحاً  من الزمن في أور الكلدانيين في العراق قبل حوالي ألفي عام من والدة السيد المسيح له المجد ، لذلك هم مواطنون 

أقحاح وليسوا فقط رعايا او مجرد طوائف تعيش على الهامش . 
فاالعتداء عليهم في عقر دارهم وفي أماكن عبادتهم على أرضهم وبين أهلهم وجيرانهم ، هو مجرد استفزاز مجبول بالحقد 
وبالطائفية وبالتعصب تحت شعارات ال تمت لإلسالم السمح بأية صلة على اإلطالق كما قال ويقول جاللة سيدنا الملك المحبوب 

عبداهللا الثاني ابن الحسين حماه اهللا ورعاه. 

هذا أمر ال يجوز السكوت عنه عند الدول المتقدمة وال عند األمم المتحدة وال عند المسؤولين عن شرعة حقوق اإلنسان ، وال بد 
للسلطات ولألجهزة األمنية في المشرق كما في المغرب أن تعمل على استئصال جرثومة التعصب والكراهية والعنصرية والفئوية 
من صفوف الشعب الواحد وخصوصاً  في العراق ومصر ، ألنه إذا كانت هناك بوادر فتنة فإنها حتما ً فتنة يٍد غريبة عن أخالقنا 

وعاداتنا ومحبتنا لبعضنا البعض وال بد من وأدها مهما كلف األمر . 
وأخيراً  أقول بان المسيحيين أينما وجدوا هم دعاة للمحبة وللتسامح وللسالم ، الصفات التي تعتبر أعمدة ثابتة من أعمدة الديانة 

المسيحية . 

االرثوذكسي وكرة السلة
 ...عبق التاريخ

تهريب النصاب القانو	 
للهيئة العامة غ� العادية

كل عام وانت بخ� 
يا نادينا احلبيب 1952 - 2012


