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الدكتور رجائي نفاع 

"المسيحيون في الشرق .... تاريخ عريق من العطاء واالنتماء"

الشعبي  االهتمام  واجهة  إلى  قفز  المشرق  في  المسيحيين  موضوع  إن 
والسياسي خالل الفترة األخيرة تحديدا ً .... نظرا ً لكون وضع المسيحيين 
في المشرق بدأ ينظر اليه وكأنه موضوع إشكالية ! ...وإذا كانت هناك أسباباً 
موضوعية تتمثل في وقوع المنطقة العربية تحت تأثيراته من قبل مراكز 
القرار الدولية وتتحكم بتحديد اتجاهاته العامة وخاصة أمريكا وتقاطعها مع 
الرؤيا الصهيونية للخارطة السياسية للمنطقة العربية ..فان األسباب الذاتية 
المتمثلة في انكفاء الحركة الوطنية والقومية العربية وبروز حركات سياسية 
ذات تركيب بنيوي ديني مذهبي على مسرح األحداث والذي أدى الى بروز 
انقسامات وشروخات عامودية في التكوين المجتمعي أدت إلى إعادة تركيب 
والمذهبية على  والطائفية  الدينية  المحاور  قاعدة  الشعبي على  االصطفاف 

حساب المحور الوطني الواحد .

وان الرؤيا الشاملة لطبيعة التكوين العددي وتنوع االنتماء الديني يبين أن 
بالقياس  أقلية  هم  المتنوعة  الكنائس  بين  توزعهم  اختالف  المسيحيين على 
ً على مستوى الكل العربي أو مستوى الجزء الكياني  إلى المسلمين سواء 
وفلسطين  وسوريا  والعراق  ولبنان  مصر  في  كما  معقولة  نسبة  ويشكلون 
وتقل نسبيا ً في أقطار عربية أخرى كاألردن مثال ً ...وخاصة في المشرق 
العربي حيث يشكل وجود المسيحيين ثقالً  حقيقياً  وهاماً  .... وامتداداً  حتى 

جمهورية مصر العربية . 

أو مع  الداخل  توترات سياسية في  التي تشهد  العربية  البلدان  ان  والحقيقة 
الخارج هي التي تجعل المسيحيين يعيشون حالة من االضطراب والتوتر 
بنى  عندما يضرب  االضطراب  يحصل الن  أن  طبيعي  أمر  وهذا   ً أيضا 
الربيع  مع  ...وخاصة  األطياف  وكل  المكونات  كل  يطال  فانه  مجتمعيه 
العربي ، حيث ان الواقع المازوم ما يزال قائماً  ويراد فرض واقع جديد في 
المجتمع العربي تستحضر فيه عوامل النزاع الديني والصراعات المذهبية 
والطائفية وكأن األمر في بداية الدعوة الدينية والتبشير بأديان جديدة !! أو 
هذا  ...وعلى  التاريخية  األحداث  لتفسير  المذهبية  الرؤيا  تصويب  بإعادة 
األساس فان من يريد ان يقيم الدولة الدينية فان انسجامه مع نفسه يجعله يقدم 
ً للدولة والمجتمع على خلفية منظومته العقائدية المستندة إلى  نفسه مرشدا 
النص الديني وهذا بطبيعة الحال يفرض أقصاء اآلخرين المنتميين إلى أديان 

أخرى عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع ..... 

فكرية  خلفية  الى   ً استنادا  الحكم  يريدون  الذين  لكون  كبيرة  إشكالية  وهذه 
ودينية يعتبرون اآلخرين أهل ذمه ...مما يؤدي إلى التعامل معهم إما على 
قاعدة الدمج القهري وإما إلى التهجير القسري وفي كال الحالتين الحرمان 

من المساواة في حقوق المواطنة ! . 

من  بلد  في  السياسي  الوضع  ينفجر  عندما  المسيحيون  يستهدف  لماذا  إذن 
البلدان العربية كما حصل في لبنان وكما حصل ويحصل في العراق وكما 

في مصر وكما حصل ويحصل في فلسطين ؟ 

انا اعتقد ان إقامة الدولة الدينية في فلسطين هو تبرير إلقامة الدولة الدينية 
الطوائف والمذاهب كما في  إقامة دويالت  إلى   ً العربية وصوال  الدول  في 
...انهار  الدولة  انهارت  اذا  ...فالمعروف  العباسية  للدولة  األخيرة  األيام 
االمن والنظام العام فتعود المجتمعات إلى مرحلة ما قبل الدولة حيث تسود 

العصبيات القبلية والعشائرية والطائفية ... . 

انتماءهم  الى  بالنظر   ً عددا  اقل  العربية  االقطار  في  المسيحيون  كان  واذا 
اإليماني الديني اال انهم ليسوا اقلية في انتماءهم الوطني والقومي فال يجب 
 ً اقلية دينية او قومية بل باعتبارهم جزءا  النظر الى المسيحيين باعتبارهم 
عضوياً  من النسيج االجتماعي ومن المكون الوطني والقومي الشاملين .....
ان انتماءهم لعروبتهم هو فوق كل التباس...... فدورهم في النهضة الفكرية 
الخارج  استعمار  العربية ضد  األمة  والدفاع عن حقوق  العربية  والسياسية 

وتخلف وتجزئة الداخل ال يستطيع أي إنسان منصف ان ينكره .

وان الحركات الوطنية العربية لم يكن لها أي تحفظات ان يكون قادتها منتمين 
ً الى المسيحية كدين طالما أنهم منتمون الى شعبهم وأمتهم ووطنهم  ايمانيا 
....وان عروبة المسيحيين لم تكن يوما ً موضع شك أو تشكيك اال من الذين 
الفتنة واثارة الصراع الداخلي لهذه المجتمعات وإحياء  يريدون زرع بذور 

نظرية المسالة الشرقية !!

ولنا في البساتنه وجورجي زيدان وخليل مطران وقسطنطين زريق ومكرم 
وطارق  ناصر  وكمال  حبش  وجورج  سعادة  وانطون  عفلق  وميشيل  عبيد 
عزيز واألب شنوده والمطران كبوجي والمطران عطاهلل حنا ومئات غيرهم 

ال يتسع المجال لذكرهم خير دليل وخير مثال . 

وأخيراً  نقول أن المسيحيين في الوطن العربي هم جزء عضوي من المكون 
القومي ...وبالتالي هم ليسوا أقلية دينية وال أهل ذمة ...بل هم عرب يعودون 
بعروبتهم إلى مرحلة ماقبل اإلسالم في جزيرة العرب وبالد الشام ومصر 

والعراق .... 

وان الدولة المدنية هي الكفيلة بحماية حقوق الجميع على قاعدة المساواة في 
الحقوق المدنية والسياسية . 

وهللا من وراء القصد 

كلمة العدد

هيئة حترير الن�شرة

رئيس هيئة تحرير النرشة املهندس رميون الحلته

أعضاء هيئة تحرير النرشة:

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

سكرترية الهيئة األنسة رانيا حدادين.
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ندوة
المهندس ريمون الحلته 

 رئيس اللجنة الثقافية
ورئيس تحرير النشرة 

       
ندوة ثقافية

للدكتور سميح غنادري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم أقامت الجمعية األرثوذكسية والنادي األرثوذكسي ندوة ثقافية بعنوان “ تاريخ 
العرب المسيحيين ودورهم الوطني ، والوئام والوحدة الوطنية مع المسلمين “ للكاتب والصحفي الدكتور سميح غنادري مؤلف كتاب “ المهد 
العربي – المسيحية المشرقية العربية على مدى الفي عام والعالقة المتبادلة مع اإلسالم “ ، وذلك يوم االحد الموافق 7/10/2012 في قاعة 

وهبه تماري في النادي األرثوذكسي / عبدون . 
وانتدب سموه العين ميشيل حمارنه الفتتاح هذه الندوة .

رحب السيد باسم فراج رئيس الجمعية األرثوذكسية وبمندوب سمو األمير الحسن وبالمحاضر الغنادري وكبار رجال الدين المسيحي وبالحضور 
والقى السيد فوزي شنوده رئيس النادي األرثوذكسي كلمة شكر فيها مندوب سمو األمير والمحاضر والحضور على مشاركتهم هذه الندوة . 

وحذر مندوب سمو األمير الحسن، العين ميشيل حمارنة من األعمال اإلسرائيلية الهادفة القتالع العرب من وطنهم القدس مسلمين كانوا أو 
مسيحيين، والمحاوالت اإلسرائيلية لخلق واقع جديد في األراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن جهات تعتدي على المسيحيين العرب في كل من 

فلسطين والعراق ومصر وسوريا، ألهداف مشبوهة.

وبين الكاتب غنادري انه قصد من تسمية كتابه بـ »المهد العربي« اإلشارة إلى والدة – مهد – السيد المسيح في بيت لحم. وبإضافة كلمة 
»العربي« اإلشارة إلى المسيحية في ظل العروبة، مشيرا إلى أن لوحة الغالف تعود فكرتها له، بينما قام بإبداعها الفنان ابن مدينة حيفا عبد 
طميش. بحيث جمع بين األرابيسك وهو الفن العربي اإلسالمي، والفسيفساء وهو الفن المسيحي السوري البيزنطي، ليكّون لوحة أرابيسك 
مرسومة بالفسيفساء، أو لوحة فسيفساء مرسومة باألرابيسك. وشّبه األمر بخيوط التطريز على صدر ثوب المرأة العربية الفلسطينية »تعّددت 

وتداخلت الخيوط واأللوان والثوب واحد« تعّددت الطوائف واألديان.. والشعب واحد.

وحول رسالة الكتاب والغاية التي أراد إيصالها من خالل تأليفه، قال غنادري أردت محاربة ظاهرة تغريب وغربة العرب المسيحيين والمسيحية 
عموما عن مهدها – الشرق العربي والعروبة. وكذلك محاربة نظريات اإلسالم فوبيا وتصويره كدين عنف وإرهاب، مشيرا إلى أن الكنائس 
األولى والرهبانيات األولى والشهداء والبطريركيات واألناجيل وتالميذ الرسل والمدارس الالهوتية األولى ولدت في الشرق حيث تنتمي جذور 

المسيحية إلى المناطق العربية.

وأضاف »إن للسيد المسيح وللمسيحية جغرافية وتاريخ، ففي الناصرة جرى التبشير بالسيد المسيح، وفي بيت لحم ُولد، وفي نهر األردن تعّمد، 
وفي صحراء أريحا تاه وصام، وفي القدس تألم وُصلب وقام من بين األموات«، مستغربا من تصوير السيد المسيح وأمه العذراء بمالمح غربية 

كالعينين الزرقاوتين والشعر األشقر، معتبرا أن هذه األمر محاولة لتغريب المسيحية ونزعها من جذورها المشرقية.

وأوضح غنادري في القسم الثاني من محاضرته أن اإلسالم أجّل المسيحية والسيد المسيح وأمه العذراء، وذلك من خالل أفراد القران الكريم 
لعدد من السور واآليات التي تتحدث عن ذلك، مشيرا إلى أن هناك ورد ذكر المسيحية فيها كما ذكر اإلنجيل 13 مرًة وذكر عيسى بن مريم 
عليه السالم 11 مرة ومريم العذراء المرأة الوحيدة التي سميت سورة كاملة باسمها، مشددا على أن المسيحي الحقيقي هو الذي يدافع عن 

اإلسالم دفاعه عن ديانته المسيحية.

وسّجل كتاب »المهد العربي«، سابقة في المكتبة الفلسطينية والعربية عموما، إذ صدر في أربع طبعات خالل سنتين ونصف، ويبحث الكتاب 
في خمسة فصول، امتدت على 608 صفحات من الحجم الكبير، شتى المراحل التاريخية التي مّرت بها المسيحية المشرقية، وموقف الدين 

اإلسالمي منها، وحياتها في ظل الخالفة اإلسالمية على مدى 13 قرنا.

يذكر أن الكاتب سميح غنادري هو كاتب وباحث وصحافي من مواليد سنة 1950 في قرية الرامة الجليلية، من عرب الداخل – عرب الـ 
48 – ومن سكان مدينة الناصرة، وتلقى دراسته الجامعية في االتحاد السوفييتي، يحمل اللقب الجامعي الثاني )ماستر( في األدب العالمي 
والصحافة والفلسفة، ولقب الدكتوراه في فلسفة التاريخ، وهو صحافي تخصص في كتابة المقالة السياسية، وأصدر بعض الكتب واألبحاث عن 

عرب الداخل وقضاياهم.
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نشاطات اللجنة الثقافية
Quiz Night

أقامت اللجنة الثقافية أمسية ثقافية "Quiz Night" يوم السبت املوافق 2012/10/13 في قاعة وهبة متاري . 

في بداية األمسية رحب املهندس رميون احللته رئيس اللجنة الثقافية باحلضور من أعضاء النادي وضيوفهم الكرام ، وشكر منظمي األمسية من 

أعضاء اللجنة الثقافية الدكتور خليل األطرش “ عريف احلفل “  ونادر شنودي الذي أعد األسئلة على الكمبيوتر كما نشكر جلنة التصحيح 

املكونة من السيد باسيل فتاله والسيدة نبيلة فاخوري . 

اجلائزة األولى  

                                                      
اجلائزة الثانية 

                                                      
     اجلائزة الثالثة  
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نشاطات اللجنة الثقافية

كام وتشكر اللجنة الرشكات الداعمة
الرشكة العربية للمنظفات الكياموية السيد " باسم املعرش" ، والرشكة البرتاء للصناعات الغذائية ) هال ( السيد يعقوب نصار ، ومصنع كناري للحلويات السيد احسان عنيك, 

ورشكة غزارا ) مصنع غزل للصناعات الكياموية ( السيد الياس قسيس ، ومصنع نبيل للمنتجات الغذائية ، و السادة رشكة فيالدلفيا لصناعة الشوكوالته. 

 .  DJ تكونت املسابقة من ثماني جوالت تنوعت فيها األسئلة من علمية وأدبية وتاريخية وموسيقية وضعها الدكتور خليل االطرش وتخلل اجلوالت فقرات من

وفي ختام احلفل وزعت اجلوائز على الفرق الفائزة ووزعت جوائز ترضية جلميع املشاركني الذين بلغ عددهم حوالي 150 مشاركاً، وقد القت هذه األمسية 

استحسانا ً من جميع املشاركني على التنظيم اجليد واملعلومات املفيدة . 

  جلنة التحكيم 

اجلمهور

اجلمهور
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نشاطات اللجنة الثقافية

تذكير
ORTHODOX CLUB TALENTS نذكر أعضاءنا الكرام بنشاط اللجنة الثقافية

) مواهب أعضاء النادي األرثوذكسي ( فبادروا بالتسجيل واخذ طلبات المشاركه من النادي . 
 

شكرا لكم .....
                                                                          اللجنة الثقافية 

أمسية هنغارية

بتنظيم من اللجنة الثقافية في النادي األرثوذكسي ، يقيم نادي خريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية في 
االردن ، وبالتعاون مع السفارة الهنغارية في عمان ، أمسية هنغارية في قاعة وهبه تماري في النادي 

وذلك يوم األربعاء الموافق14 /11/ 2012في تمام الساعة الثامنة مساًء. 
يتخللها عرض غنائي يقدمه كورال نادي الخريجين ، وسيتم عرض فيلم عن هنغاريا باإلضافة إلى تذوق 

أنواع ٍ من الطعام الهنغاري . 
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نشاطات اللجنة الثقافية

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

بعنــــوان

"لقاء مع معالي
 األستاذ عبداالله الخطيب"

رئيس الهيئة المستقلة لالنتخابات    

وذلك فـي تمــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم األربعاء 
الموافــق  2012/11/21

في قاعة وهبه تماري بمقر النادي األرثوذكسي
 في عبــدون

يرجى احلضور قبل املوعد بربع ساعة                     

الدعوة عامة
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نشاطات اللجنة االجتماعية
حتت رعاية شركة سعد ابو جابر أقامت اللجنة االجتماعية للنادي األرثوذكسي احلفل السنوي 
احلفل  وتخلل  متاري  وهبة  قاعة  في   2012/10/11 املوافق  اخلميس  يوم  وذلك   Oktoberfest

مسابقات وجوائز عدة كانت جميع اجلوائز مقدمة من الشركة الداعمة ،
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نشاطات اللجنة االجتماعية

 وقد استمتع اجلميع بهذا احلفل الساهر على أنغام املطرب فادي غسان و DJ وتشكر اللجنة 
جميع من ساهم في اجناح هذا احلفل وتخص بالذكر كادر قسم الطعام والشراب . 



10

من القلب 
شعر : قيس بن امللوح

تَذَكَّرُْت ليلى والّسننيَ اخلَوالِيا 

وأيّاَم ال نَْخشى على الّلهِو ناِهيا

رُْت ِظلَُّه  ويوٍم كََظلِّ الرُّْمِح، قَصَّ

اني، وما كنُت الِهيا بَِلْيلى، َفَلهَّ

)بثَْمِديَن( الَحْت نارُ ليلى، وُصْحَبتي 
)بذاِت الَغَضى( نُزْجي املَطيَّ النّواِجيا

فقاَل بَصيرُ الَقوِْم أَْلَُْت كَوكباً 

بََدا في َسوادِ اللَّيِل َفرْداً َيانِيا

ََّدْت فقلُت له: بل نارُ ليلى تََوق
  

)بَِعلْيا(، تَسامى َضوُْؤها، فَبَدا ليا
فليَت رِكاَب القوِم لم تَْقَطِع الَغضى 

وليَت )الغضى( ماشى الرّكاَب لياليا

ٍة  فيا َليَل كْم ِمن حاَجٍة لي ُمِهمَّ

 إذا ِجئُْتكُْم بالّليِل لم أدرِ ما ِهيا

 *** حكم ***
اخلطوة املغادِرة هي األجمل دائًما

 ) وديع سعادة ( .
اختر أصدقاءك بعناية، فاألعداء سيختارونك

 ) ياسر عرفات (.
كلما ازدادت الفكرة هشاشة كلما ازداد إرهاب
  أصحابها في الدفاع عنها) نبيل فياض( .

*** أمثال***
مش عاجبه العجب وال صيام برجب

 كل على زوقك والبس على زوق الناس
  

كرمال عني تكرم مرج عيون 

 ال تقول فول ليصير باملكيول 

 *** مأثورات غربية ***
 الثقة هي ما تشعر به عادة قبل أن تفهم املشكلة ) وودي آلن( .

 العمل الذي ال يحقق غير أرباح مادية هو عمل ضعيف ) هنري فورد(.

 املبالغة تقارب الكذب، وتاُلم بنفس الطريقة تقريباً) هوزيا بالو( . 

 *** أمثال اسبانية***
املاء الذي لن تشربه ، دعه يجري .

الشجرة التي تولد معوجة ال تنمو باستقامة أبداً.

الاولة الثالثة موفقة.

 *** ابتسامة***
-قال "احلجاج" ألعرابي يأكل على مائدته بسرعة:" ارفق 

بنفسك"

-فقال له األعرابي: »وأنت اخفض من بصرك» 
                                                                                      

اختارها : جبرا عبد املسيح شنوده     
                                                                                        

من جريدة الرأي 13 أيلول 2012 

اخترنا لك

 خلـّني قرب الصليب
                  

                                   حيث سال اجملرى
 من دم الفادي احلبيب

                                  داء نفسي يبرا
              

     القرار
 في الصليب ، في الصليب

                                 راحتي بل فخري
 في حياتي وكذا
                                 بعد دفن القبر

 قد محا عند الصليب
                                       دم ربي إثمي

    
         وعن القلب الكئيب

                                        زال كل الهم
 3- قد رأينا في الصليب               قوة الرحمان
      اذ بدا أمر عجيب                  فديه للجاني

 4- من قضى فوق الصليب            ذاك جل القصد
     سأراه عن قريب                     فوق عرش اجملد

  ) أسعد الشدودي 1901( 

سبحوا الرب
من السماوات
سبحوه من 

األعالي
سبحوه يا جميع
أعمال الرب

سبحوه يا جميع
مالئكته
ألنه

لك يليق 
التسبيح
يا هللا



11



12



13



14



15

نشاطات اللجنة الرياضية
نتائج بطولة الناشئني سن 13 بكرة السلة 

نظم االحتاد األردني لكرة السلة بطولة الناشئني سن 13 مبشاركة 12 نادي على مالعب النادي األرثوذكسي وصالة تالع العلي وصالة 
احلسن في اربد انطلقت فعالياتها مساء يوم السبت 2012/9/1 .

وقد جاءت نتائج مباريات النادي في هذه البطولة كما يلي :
املرحلة األولى :

-  فوز النادي األرثوذكسي على مدارس االحتاد    74 – 17
-  فوز النادي األرثوذكسي على العلوم التطبيقية 54 – 36

-  فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 50 - 39
-  فوز النادي األرثوذكسي على نشامى األردن 74 – 7

املرحلة الثانية :
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدارس االحتاد    44 - 9

-  فوز النادي األرثوذكسي على العلوم التطبيقية 56 – 46
-  فوز النادي األرثوذكسي على نشامى األردن 45  – 9

-  خسارة فريق النادي األرثوذكسي إمام فريق النادي الرياضي 47 – 38

املرحلة النهائية :
-  فوز النادي األرثوذكسي على كفر يوبا 67 – 35

-  فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 69 - 56
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدارس االحتاد 48 - 19

األرثوذكسي يفوز ببطولة الناشئات سن 15 بكرة السلة 

ضمن بطولة الناشئات سن 15 بكرة السلة والتي نظمها احتاد اللعبة مبشاركة أربع فرق متثل األرثوذكسي – الرياضي – جنوم األردن 
– كفر يوبا وانطلقت فعالياتها مساء يوم االثنني 2012/9/17 شارك فريق ناشئات النادي بهذه البطولة وجاءت نتائجه كما يلي :

املرحلة األولى :
-  فوز النادي األرثوذكسي على كفر يوبا    62 -22

-  خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق جنوم األردن 56 - 46
-  خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق الرياضي 34 - 17

املرحلة الثانية :
-  فوز النادي األرثوذكسي على كفر يوبا    62 -50
-  فوز النادي األرثوذكسي على جنوم األردن 41- 37

-  خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق النادي الرياضي 64 - 51

املرحلة النهائية :
-  فوز النادي األرثوذكسي على جنوم األردن 44 – 41

-  فوز النادي األرثوذكسي على الرياضي 67 - 55

وبهذه النتائج متكن فريقنا من الفوز بالبطولة ونقل كاس البطولة إلى عرينه في النادي األرثوذكسي .
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ترقية كيال وساحلية بكرة السلة

في ضوء مشاركة املدرب يوسف كيال واملدرب جان ساحلية بدورة ترقية املدربني التي نظمها احتاد كرة السلة بالتعاون مع مركز 
إعداد القيادات الشبابية التابع للمجلس األعلى للشباب .

وقد جاء القرار بترقية املدرب يوسف كيال من الدرجة الثانية إلى الدرجة األولى وترقية املدرب جان ساحلية من الدرجة الثالثة إلى 
الدرجة الثانية بعد اجتيازهما االختبارات العملية والنظرية وتفوقهما بالدورة .

ومن اجلدير بالذكر أن املدرب يوسف كيال يشرف على تدريب فريق سن 13 بكرة السلة في النادي ومساعداً ملدرب الفريق األول رجال 
احلائز على بطولة األندية املمتازة للموسم الرياضي 2012 ويعمل مديراً للمنتخب الوطني للرجال .

أما املدرب جان ساحلية فهو مدرب يشرف على تدريب فريقي سن 15 وسن 17 احلائزين على بطولة املوسم الرياضي 2011 / 2012 
والذي سبق له العمل في تدريب املنتخب االوملبي لكرة السلة .

تهانينا لكيال وساحلية مع أطيب متنياتنا لهما بالتوفيق .

األرثوذكسي يزهو في أول بطولة للفئات العمرية بالتنس

نظم االحتاد األردني للتنس بطولة األندية األولى لفئة سن 16 خالل الفترة من12 -2012/10/19 والتي تنظم للمرة األولى في تاريخ 
اللعبة مبشاركة 3 أندية هي األرثوذكسي – مدينة احلسني للشباب عمان – مدينة احلسن للشباب اربد

جاءت النتائج النهائية للبطولة كما يلي :

املرحلة األولى :
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدينة احلسن 3 – صفر
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدينة احلسني 3 – صفر

املرحلة الثانية :
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدينة احلسن 3 – صفر
-  فوز النادي األرثوذكسي على مدينة احلسني 3 – صفر

 وبهذه النتائج حقق فريق النادي املركز األول محرزاً أول بطولة
 للفئات العمرية نظمها احتاد اللعبة .

نشاطات اللجنة الرياضية

 املدرب يوسف كيال واملدرب جان ساحلية

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية 

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر أيلول عام 2012 كتالي : 

املركز األول : ناجي عميرة

املركز الثاني: توفيق منصور

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر تشرين اول عام 2012 كتالي : 

املركز األول : ناجي عميرة

املركز الثاني: عيسى الرنتيسي 



17



18

اخبار النادي
برنامج دوام المسبح الشتوي من 1/11/2012 ولغاية 25/5/2013 

السبت 
مشتركين كبار فقط 

10 – 7

مدرسة السباحة 
مشتركين 10 – 11.30 

4 - 11.30

تدريب فرق النادي للفئات 
11 سنه + 13 سنه 

 6 – 4
مشتركين 
 8 – 6

تدريب فرق النادي 
لجميع الفئات العمرية 

 10 – 8
األحد

مشتركين كبار فقط 
 9 – 7

المدرسة األرثوذكسية 
مدرسة السباحة 
 11.30 – 9

مشتركين 
 4 – 11.30

تدريب فرق النادي للفئات 
11 سنه + 13 سنه 

6 – 4
مشتركين 

8 – 6

تدريب فرق النادي 
لجميع الفئات العمرية 

10 – 8
االثنين

مشتركين كبار فقط 
12 – 7

مشتركين 
4 -12

مشتركين 
4 -12

تدريب فرق النادي للفئات 
11 سنه + 13 سنه 

6 – 4
مشتركين 

8 – 6

تدريب فرق النادي 
لجميع الفئات العمرية 

10 – 8
الثالثاء

مشتركين كبار فقط 
12 – 7

مشتركين 
4 -12

مشتركين 
4 -12

تدريب فرق النادي للفئات 
11 سنه + 13 سنه 

6 – 4
مشتركين 

8 – 6

تدريب فرق النادي 
لجميع الفئات العمرية 

10 – 8
األربعاء

مشتركين كبار فقط 
12 – 7

مشتركين سيدات 
فقط 

4 -12

مشتركين سيدات 
فقط 

4 -12

تدريب فرق النادي للفئات 
11 سنه + 13 سنه 

6 – 4

مشتركين 
مختلط

 8 – 6

تدريب فرق النادي 
لجميع الفئات العمرية 

10 – 8
الخميس

مشتركين كبار فقط 
12 – 7

مشتركين 
4 -12

مشتركين 
4 -12

تدريب مدرسة السباحة 
للصغار دون 10 سنوات 

6 – 4
مشتركين 

8 – 6
ال يوجد 

مشتركين كبار فقط الجمعة
10 – 8

مدرسة السباحة 
11.30 – 10

مشتركين 
ال يوجد11.30- 4

مشتركين 
ال يوجد6 – 8

مدير المسابح 
خميس غيث 

رسوم اشتراك المسبح الشتوي لموسم 2012 / 2013 
من 1/11/2012 ولغاية 25/5/2013 

المبلغ / دينار اشتراك المسبح الشتوي  الرقم 
420 اشتراك عائلي لألعضاء مهما كان أفرادها1.
300 اشتراك ثنائي لألعضاء 2.
170 اشتراك العضو الواحد للموسم من 2012/11/1 – 2013/5/25 3.
50 اشتراك عضو النادي شهريا ً 4.
120 اشتراك عضو النادي لمدة 3 شهور 5.
75 اشتراك ضيف العضو شهريا ً 6.
200 اشتراك ضيف العضو لمدة 3 شهور 7.
10 رسوم دخولية المسبح مرة واحدة للعضو 8.
25 رسوم دخولية للمسبح 3 مرات صالحة خالل شهر للعضو 9.

15 رسوم دخولية للمسبح مرة واحدة لضيف العضو 10.

40  رسوم دخولية للمسبح 3 مرات صالحة خالل شهر لضيف العضو 11.
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خبر و تعليق
الخبر 

بأن صدرت اإلرادة الملكية السامية بتشكيل المحكمة الدستورية برئاسة األستاذ القاضي طاهر حكمت وهذه خطوة تاريخية إلرساء 
دولة القانون في األردن .

التعليق 
إن هذه المحكمة هي ضمانه مهمة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات ولتكون 

حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم األساسية ومعززة للثقة بين المواطنين وبين الدولة . 

الخبر 
بمناسبة يوم المعلم العالمي افتتح مؤخرا المعرض الفني التشكيلي للمعلم الفنان في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي ، 

وجاءت االعمال الفنية متنوعة وشاملة للعديد من المدارس التي لها تجارب فنية خاصة والتي تظهر شخصية الفنان المبدع . 

التعليق
يقال بان المعلمين الفنانين سواء بالرسم او التصوير اللوني او النحت او الخزف او الخط العربي قد استخدموا خامات فنية متنوعة 
ومتجددة ، عبرت عن االنجازات والعادات والتقاليد والمناطق السياحية في االردن كما شجع المعرض من خالله تقديم مبدعين جدد 

من التالميذ الظهار إبداعاتهم ، وليخطوا طريق الفن الرفيع وطريق تناقل الثقافات الفنية المتنوعة وهذه اساليب متطورة ومميزة .

الخبر 
جاء في األخبار ان انجازاً  علمياً  وضع علماء يابانيين على طريق انتاج أول قلب اصطناعي كامل في العالم ، ويتمثل هذا االنجاز 
في تطوير مضخة قلبية ميكانيكية ويمكن التحكم بها ال سلكيا ً ، والمضخة المتطورة صغيرة الحجم وتضخ اكثر من خمسة لترات 

من الدم في الدقيقة وهذا مماثل لطاقة القلب البشري . 

التعليق 
حتى اآلن ما زال هذا االختراع قيد الدراسة ويقال بأنه نجح لدى اختباره على الحيوانات وهو قيد التجارب المكثفة قبل تطبيقه على 

البشر ، ترى هل ينجح هذا االنجاز العلمي رحمه بقلوب البشر ؟ 

الخبر 
تقول األخبار ان علماء أميركيين من ) مايوكلنك ( توصلوا الى انزيم جديد واسمه ) BACE 2 ( قابل على تدمير البقع النشوية 
التي تتراكم على المخ مسببة مرض الزهايمر أكثر أمراض الذاكرة شيوعاً  في العالم اذ يصيب ما يزيد عن 5.5 مليون شخص في 

الواليات المتحدة وحدها . 

التعليق
هذا النوع من المرض ال يقلق االميركيين فحسب انما هو متسلط على أعداد كثيرة من البشر في جميع أنحاء العالم وخصوصاً  عندنا 
في الشرق ، والدراسة الحالية التي نشرت في صحيفة طبية بالتفصيل قد أدهشت فريق البحث فرغم ان هناك قدرة إلنزيمات أخرى 

على تكسير البقع النشوية فان انزيم )  BACE 2 ( ثبت انه األقدر ، ولعله خير للجميع .

إعداد هيئة تحرير النشرة 

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 . 

نرجو اإللتزام مع الشكر...        
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زاوية المعلوماتية 
ايها القارئ الكريم ... هل تعلم

 
أ-  أن طبيبا ً اميركيا ً وطبيبا ً يابانيا قد فازا بجائزة ) نوبل ( في الطب لعام 2012 وذلك عن أبحاثهما في الخاليا الجذعية .

ب- أن حوتا ً ابيض نادرا ً ظهر على شواطئ استراليا وأثار حماسة االستراليين . 
ج- وهل تعلم ان اكثر البحار دخال ً هو البحر األحمر . 

د – أن اللجنة الرباعية حول الشرق األوسط أعلنت عام 2002 مايسمى خارطة الطريق التي   تنص على إقامة دولة فلسطينية عام 2005.
ه – ان سيدتين المانيتين اخترعتا مظلة تغني تحت المطر . 

و – ان االحساس الداخلي الذي يتملك االنسان ويشعره بالقصور والنقص ازاء االخرين ، يفقده ثقته بنفسه تماما ً . 
ز – ان فكتور هيجو قال ... من يفتح بوابه التعليم يغلق سجنا ً . 

ح – ان مارتن لوثر كنج قال “ أخاف مما بداخلي أكثر من خوفي مما ياتي من خارجي “ .
ط – ان الدموع الناتجة عن المشاعر اإلنسانية تغسل العين وتخفض من التوتر ومن الضغط النفسي . 

ي – انك كي تكون نبيال ً مهابا بين الناس أياك ان تتكلم باألشياء إال بعد أن تتأكد من صحة مصادرها . 
ك – ان جزر القمر انضمت إلى الجامعة العربية عام 1993 وكانت آخر دولة عربية تنضم الى الجامعة العربية في عام 2010  وأصبح 

عدد الدول العربية في الجامعة العربية حينئذ ٍ 22 دولة . 
ل – وان جبران خليل جبران قال “ لم يجيء يسوع المسيح له المجد من وراء الشفق ليجعل األلم رمزا ً للحياة ، بل جاء ليجعل الحياة رمزا 

ً للحق وللحرية . 

ماقل ودل

إن بعض الكالم القليل قد يدلنا على الكثير وقد يوصي لنا بالحل لألمر العسير ، سواء أكان الكالم القليل من الشعر الجميل ، أو في إطار من 
القول المأثور ، أو في إطار حكمة بليغة ، أو في غير هذا وتلك ، الن الكالم البليغ وان كان قليالً  ، ففيه لحن موسيقي يطرب له القارئ والسامع 

على حد سواء ويكرره ألهل بيته ويترنم فيه أمام أصدقائه وجيرانه وخالنه، فكل جميل له رنة موسيقية بديعة في حياتنا نحن البشر .
هذه المقدمة جعلتنا نفكر في إدخال زاوية جديدة في نشرتنا الشهرية تحمل عنوانا ً شيقا ً اسمه : 

ما قل ودل ّ
واليكم فيما يلي الزاوية

األولى منها
***

يا رب ُ ، لتكن ْ رحمُتـك َ علينا كمثل ِ إتكالنا عليك
***

اكرم ْ ابك وأمك كي تطول أيامك على األرض
***

مهما كان المرء فلسوف يجد يوما ً
من يحتاج اليه

***
من علّـمني حرفا ً كنت له عبدا ً

***
إتق شر من أحسنت اليه

***
اذا كان الكالم من فضة ٍ فالسكوت من ذهب

***
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ٌ

***
ما حك جلدك غير ظفرك          فتول ّ أنت جميع أمرك

***
ال تفكر بالمفقود حتى ال تفقد الموجود

***
ونرجو أن تحوز على إعجابكم 

إعداد هيئة تحرير النشرة             
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اخترنا لك

حكمة العدد

لن تعود اليك البسمة اال بعد أن تكون

كالشمس ترشق ُ كل يوم ٍ بأمل ٍ جديد ٍ 

إعداد هيئة تحرير النرشة                                  

يا جارة الوادي

أمير الشعراء أحمد شوقي زار مدينة زحلة في لبنان 
في أواسط العشرينات من القرن الماضي فأغرم بها 

وخلدها بقصيدته الرائعة 

"يا جارة الوادي"

التي غناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قبل 
بعدها  ومن  فيروز  المطربة  الشرق  درة  تغنيها  ان 

غنتها ذات الصوت الرائع نور الهدى .

يا جارة الوادي َطِربُت و عادني
ما يشبه األحالم من ذكراك

مثلُت في الذكرى هواِك و في الكرى
و الذكريات صدى السنين الحاِك

لم أدِر ما ِطيب العناق على الهوى
حتى ترفق ساعدي فطواِك

و تعطلت لغة الكالم و خاطبت 
عيني في لغة الهوى عيناِك

ال أمُس من ُعمِر الزمان و ال غٌد
ُجِمَع الزمان فكان يوم رضاِك

خلد اللبنانيون الشاعر أحمد شوقي ، امير الشعراء ، 
بوضع تمثال له في قلب زحله 

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

"ناديا وديع جادهللا شحيد"
زوجة سليمان ميخائيل مدانات 

 
سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" فرح مفضي موسى مشربش"
والد الدكتور عوني مشربش 

 
سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم 

" حبيب عفيف حبيب لويد" 

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
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اسكندر ماهر سابا 

الواثق بالله ثابت حسان النابليس 

تاليا ميشال جوزيف حامم 

مرينا فارس سامل شحاتيت 

ليث رمزي نديم برغوث 

زين مراد جالل عكاوي 

تاليا ماريا اليساندرو لويجي تافاين 

ليوناردو ماتيو اليساندرو لويجي تافاين

رمزي مازن نارص قعوار 

حال داين عزت مرجي 

سيف خليل موىس قرموط

فيصل يزن محمود صبيح 

ليث رعد سعد الربيض 

غلوريا رجايئ ابراهيم الحلته 

زيد منري الياس حداد 

نور عالء هاين قموه 

نور زوي »فارس سامل شحاتيت« 

رامز يوسف حنا مينا 

راين رائد ميشيل عطالله 

توالي رائد ميشيل عطالله 

هيا عالء مكرم الصناع 

اليسا عطالله الياس بطشون

حال سليامن حنا ابو بيضه 

تاليا زاهر منري سكجها 

نور سليم سامل عوده 

ميالين إبراهيم اندراوس برغوث 

فيليبوس رعد فراس غازي بشارات

ستيفاين صالح نجيب الخوري

مازن محمد مازن اياس

مايكل باسيل ميخائيل السويس 

هيام طنوس معني خرعوبه 

ريتا سامر موىس حداد

ماسه سامر ناجي حدادين 

االوىل

الثالثة

الثالثة

الرابعه

الرابعه

الخامسه

الثانية

الثانية

الخامسه

الرابعه

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الخامسه

الثالثة

الرابعه

الثانية

الخامسه

الثالثة

الثالثة

الثانية

الخامسه

الثالثة

الخامسة

االوىل

الخامسة

الخامسه

الثانية

الرابعة

الخامسه

االوىل

الرابعه

الخامسه

10/31

11/01

11/01

11/01

11/01

11/02

11/03

11/03

11/03

11/03

11/03

11/06

11/03

11/04

11/05

11/05

11/06

11/06

11/07

11/07

11/07

11/08

11/09

11/11

11/11

11/12

11/12

11/12

11/12

11/13

11/14

11/15

11/16

مارتينا وسام نزيه جرجوره 

فارس درويش اسحق عبد اللطيف 

زيد بشار ميالد فرج 

خالد عالء خالد هلسه 

تاليا طارق اسكندر قسيسيه 

جنى وسيم زعرب 

جويل عيىس جورج زكاك

الفرد شكري الفرد قطان 

طارق فريد بشاره الخوري 

هاشم عمر اكثم القسوس 

انيا ليثي برهم حرت

سني هيثم موىس القره

سيلينا ليفون كبيس دير رسكسيان

انطوين »فارس« سهيل انطون تلغراف 

محمود خالد محمود عليان 

جود خالد محمود عليان 

جود رامي عيىس قرموط 

عادل هاين عادل زعرب

رند محمود وليد عبد الجبار 

باسل سعد سعيد متويل 

جيمس انطون جورج ابو زيد

ساره اسامه فرحان قاقيش 

نتايل فؤاد منصور

سامر »احمد زيد« سفيان ابو طوق 

جويل جورج اميل سابا 

جوزيف نزيه يوسف بندك 

ميشيل موىس مشيل سنداحة

دينا ليث خليل حداد

تاج مبدا عيىس دلل

راية سعد مايك قنوايت 

زين شادي جميل الزيادين 

سمري ايهم سمري مليك 

باسل سامر سامل القسوس

الثالثة

الثالثة

االوىل

الرابعه

الثالثة

الرابعه

الثالثة

الثالثة

الثالثة 

الرابعه

الخامسه

الخامسه

الثالثة

الرابعة

الخامسه

الخامسه

الرابعه

االوىل

الخامسه

الخامسه

الرابعة

الخامسه

االوىل

الثالثة

الخامسه

الثالثة

االوىل

االوىل

الخامسه

الرابعة

الثانية

الثانية

الثالثة

11/18

11/18

11/18

11/18

11/18

11/18

11/19

11/19

11/19

11/20

11/20

11/21

11/21

11/22

11/22

11/22

11/22

11/23

11/23

11/23

11/24

11/24

11/25

11/25

11/25

11/26

11/26

11/27

11/28

11/29

11/29

11/29

11/29

عائالتنا
اعياد ميالد  مباركة

براعمنا األحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و التي يرددونها مع 

األهل و األحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال املئة سنة.
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2012/9/16       النا أنطوان صباغ      نادر سمري عبد األحد       تيا

مواليد  مباركة

خطوبة مباركة

2012/10/4    طارق جورج سابا       سهيلة سامي غاوي

تهنئة بالزواج
رئيس وأعضاء اللجنة االجتماعية يهنئون زميلتهم السيدة دانا بوشه بمناسبة اكليلها على 

السيد شادي نصرهللا . 

الف مبروك .....

تهنئة

أخي السائق :
اإلنسان هو العنصر األساسي من عناصر السير على الطرق 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 

فارس الشهر
الموظف / ناجح محمد على الحسن

يعمل يف النادي منذ تاريخ 10/01/ 2005بوظيفة موظف امن

تم اختياره ليكون فارس الشهر لقيامه مبهام وظيفة األمن والحامية  بدقة  ومهنية وحرصه 

عىل املحافظة عىل أمن وسالمة األشخاص واملمتلكات يف جميع مرافق النادي .

إدارة النادي تهنىء فارس الشهر وتتمنى له املزيد من النجاح واالستمرار نحو األفضل  
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خاطرة
بقلم : فريد جبرا عوض

عضو هيئة تحرير النشرة

النادي األرثوذكسي
) مّن ميلكه (

كثيرون رمبا يتساءلون اليوم ، سواء من أعضائنا الكرام أو من غيرهم ، عمـّن ميلك هذا النادي ، ولكنهم ال يسالون، والسؤال جريء وفي محله وقد 
وجههه لي صديق عزيز علّي أثناء وجودنا معا ً على شرفة النادي اجلميله ) التراس ( كما يحلوا لألعضاء أن يسمونها ، وذلك في أمسية ليوم 

جميل من أيام فصل اخلريف اللطيف ، خريف عمان  . 

لم يسبق أن وجه أحدٌ  إلّي هذا السؤال قبالً  ومنذ أن إنضممت عضواً في النادي في بداية النصف الثاني من القرن املاضي وحتى هذا اليوم ، مع 
انني كنت عضواً  ايضاً  أكثر من مرة في اللجان التي شاركت في تعديل أو توضيح بعض نصوص مواد النظام الداخلي للنادي في سبيل تسهيل 

تطبيق بعض األحكام التي كانت حتتاج إلى التعديل او التفسير ، تسهيال أو توضيحا ً. 

وقبل أن أجيب على سؤال صديقي وتوابعه بالتفصيل من الناحية القانونية ، أود أن أعلن للجميع بداية ، بان هذا النادي هو ملك لنا جميعا ً 
نحن األعضاء وهو بالتالي ملك الوالدنا من بعدنا وكذلك ملك ألحفادنا وأحفاد أحفادنا  أنا وانتم جميعا على مدى امتداد الزمن ، وسيبقى النادي 
األرثوذكسي ، بإذن اهلل تعالى ، صرحا ً عربيا ً أرثوذكسيا ً شامخا ً إلى أبد اآلبدين ، كما وسيظل يرتكز على ركائزه الدائمة والثابتة اال وهى 
محبتنا األبدية له وعلى دعمنا اياه في كل األوقات وعلى حمايتنا له من اية شائبة قد تعترض سبيله وعلى منعنا ألي ضرر قد يصيب مسيرته 

الطيبة  ما استطعنا إلى ذلك سبيال ً.

والنادي األرثوذكسي في عمان هو بيتنا الثاني ، كما إتفق األولون ، وانا منهم ، على تسميتة هذه عنواناً  حملبتنا والنتمائنا له ، وللداللة على مدى 
إخالصنا له ، وبالرغم من أن النادي هو مؤسسة أهلية مستقله ، فهو ايضا ذاك الصرح العربي األرثوذكسي األردني والذي حقق خالل الستني حوال 
ً من تاريخه اجمليد ، إمتيازاً  ظاهراً  في النواحي االجتماعية والثقافية والرياضية على حد سواء ، وهو بالتالي يعتبر موقعاً  سياحياً  تطيب زيارته 

للسائحني وللزائرين لبلدنا الغالي من األجانب ، وكذلك جليراننا من الدول اجملاورة زيارته ونحن نستقبلهم دائما ًعلى الرحب والسعة .

أما من الناحية القانونية ، فإنني اكرر وأقول بان للنادي األرثوذكسي نظامه الداخلي اخلاص به ، وفق أحكام القانون األردني ، باعتباره هيئة أهليه تتمتع 
بالشخصية االعتبارية ذات االستقالل الذاتي  ماليا ً وإداريا ً ، وللنادي حق التملك باألموال املنقولة وغير املنقوله وفق أحكام القانون أيضا ، ونظام النادي 

الداخلي موافق عليه بالطبع من قبل اجمللس األعلى للشباب ، وكل ذلك يشكل في مجموعة وثيقة استقاللية النادي األرثوذكسي قانونيا ً . 

ولكن ملن تؤول أموال النادي ، جديا ً على اجلزء الثاني من سؤال صديقي أقول إنه في حالة تصفية النادي تصفية اختيارية او في حالة سحب 
ترخيصه وتسجيله حكوميا ) ال سمح اهلل عز وجل ألف ألف مرة ( فان الفائض من أمواله ) إن وجد ( فيؤول إلى املدارس واجلمعيات األرثوذكسية 

العربية على أنواعها وفق أحكام املادة 31 من النظام ووفق الترتيبات املنصوص عليها في النظام ذاته . 

لدي أخيرا نقطة هامة جدا أود أن أركز عليها في هذا املقال ، وهي ان النادي األرثوذكسي العربي في عمان ، هو شخصية اعتبارية مستقلة ذاتيا 
وال ينتمي مطلقا ألية هيئة أخرى ) سواء دينّية أو أهلية أو مدنية أو غير ذلك ( .

هذا وسيبقى النادي األرثوذكسي في عمان مميزا بشخصيته االعتبارية املستقلة واحلرة ابد الدهر ...كما وسيبقى علم النادي األرثوذكسي مرفوعاً 
ومرفرفا ً بجانب علمنا األردني الغالي إلى ما شاء اهلل تعالى .

رددوا معي

ـُرّا ً مستقال ً عربيا ً أبيا ً  يعيش النادي األرثوذكسي ح

والى مزيد من التطور والشموخ بإذنه تعالى
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