
E-mail: news@orthodoxclub.com Website: www.orthodoxclub.comالسنة السادسة و العرشون ترشين األول  2012 العدد 320 هاتف: 5920491- فاكس: 5929491

عيد األضحى املبارك عيد رفع الصليب املقدس

سالمي 
أعطيكم

ص ) 3  ( 

كلمة العدد
اوعدينا تفحصي 

ص ) 2  ( 

احتفال عيد 
رفع الصليب 

ص ) 4  ( 

كل عام و أنتم جميعاً بخير



خاطرة
بقلم : فريد جبرا عوض

عضو هيئة تحرير النشرة

عيد التجلي
 " والعنب والّرمان "

 ، يوحنا  وأخاه  ويعقوب  بطرس  تالميذه،  أخذ  يسوع  الرب  إن  المقدس  الكتاب  يقول 
وصعد بهم إلى جبل عال منفردين للصالة على القمة ، وما إن وصلوا حتى تغيرت 
، كما جاء في  كالشمس  فأضاء وجهه   ، الثالثة  قدامهم  المجد  له  المسيح  السيد  هيئة 
اإلنجيل المقدس ، وصارت ثيابه بيضاء كما النور ، وبذات الوقت وصل إلى المكان 

فجأة ً النبيان موسى وايليا ، عليهما السالم ، وابتدآ بالكالم مع الرب يسوع . 

تحمس للوقت الرسول بطرس وقال للرب يسوع المجد السمه ، يا سيد إن شئت فنحن 
على استعداد لصنع ثالث مظالت واحدة لك و واحدة لكل من النبيين موسى وايليا ، 
وفيما كان الرسول بطرس يتحدث إذ بسحابة هائلة نيّرةٍ  ظللتهم جميعهم وإذ بصوت عظيم من السحابة يقول " هذا هو ابني الحبيب 

الذي به سررت ، استمعوا إليه " . 

وعندما سمع الرسل الثالثة ذاك الصوت العظيم ، سقطوا على وجوههم خائفين جداً  ، فجاءهم الرب يسوع له المجد ولمسهم وقال لهم 
قوموا وال تخافوا ، وهكذا كان ، فرفع الثالثة رؤوسهم تجاه الرب يسوع ولم يشاهدوا أمامهم سواه واختفى النبيان . هذا هو الحدث 
الديني العظيم الذي يسميه اإلنجيل المقدس بالتجلي ، أي يوم أن تجلى يسوع المسيح على قمة الجبل وهو بالتالي ذكرى صوت الروح 

القدس الذي قال " هذا هو إبني الحبيب الذي به سررت استمعوا إليه " . 

إن طائفتنا العربية األرثوذكسية بالذات تعتز إذ تحتفل “ بالتجلي “ احتفاال ً الئقا ً فهو عيد عظيم وهو التثبيت اآلخر ، بعد عمودية 
الرب يسوع في نهر األردن حين ظهر الروح القدس على شكل حمامة وصرخ بصوت عظيم قائالً  ، " هذا هو ابني الحبيب الذي 

به سررت " . 

لقد احتفلت كنيستنا األرثوذكسية بيوم التجلي كالعادة في التاسع عشر من شهر آب وبارك رجال الدين األجالء قطوف العنب بعد 
القداس ، فهذه عادة اجتماعية متوارثة وقديمة جداً  ، إذ أن الكثيرين من أبناء الطوائف المسيحية كانوا منذ قديم الزمان يعتاشون من 
زراعة حقولهم بألوان الفواكه وخصوصاً  العنب ، والن العنب ينضج تماماً  في ذكرى التجلي ، فقد اعتاد المسيحيون المؤمنون أن 
يأتوا بعينات من العنب الناضج الكتساب البركة من الكنيسة ، تماماً  كما اعتاد المؤمنون من المسيحيين أن يأتوا بكميات من الرمان 

الكتساب البركة من الكنيسة يوم عيد رفع الصليب المقدس في نهاية ايلول من كل عام . 

وهكذا ما زلنا نحن جميعا ً وحتى يومنا هذا نتبع تلك العادات االجتماعية الجميلة في كنائسنا المباركة حيث نكتسب البركة للعنب 
وحتى نوزعه بالتالي لمن ليس لديه عنبا ً ناضجا ً ، ولسوف نستمر في اكتساب البركة للعنب كما الرمان في كنائسنا إلى األبد إن 

شاء هللا . 

وكل عام وانتم جميعا ً بخير وعافية
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كلمة العدد

هيئة حترير النشرة
رئيس هيئة حترير النشرة املهندس رميون احللته

أعضاء هيئة حترير النشرة: األنسة منى سليم زغلول و السادة: فريد جبرا عوض، كميل رفيدي، باسيل فتاله
سكرتيرة الهيئة األنسة رانيا حدادين.

  ديانا صابات نصار 
عضو اللجنة الثقافية

"أوعدينا تفحصي"
تمضي األيام واألسابيع واألشهر وها نحن مجددا ً في شهر تشرين األول ، شهر التوعية عن سرطان الثدي . 

ذلك  فينتج عن  بشكل غير طبيعي  وتنمو  الثدي  أنسجة  فيه خاليا  تنقسم  عبارة عن مرض  هو  الثدي  سرطان 
أعراض عدة مثل : 

كتلة في الثدي أو / و تحت اإلبط . 	 
تغير في لون أو حرارة جلد الثدي . 	 
سماكة جلد الثدي .	 
وجود تجعدات في الثدي وتغيير في حجمه أو شكله . 	 
الم غير معتاد في الثدي وتحت اإلبط . 	 
حكة وتقشير في الحلمة وإفرازات غير طبيعية . 	 
انقالب الحلمة إلى الداخل . 	 

بعض السيدات أكثر عرضه من غيرهن لإلصابة بسرطان الثدي وهذا يعتمد على عوامل مثل العمر ، التاريخ المرضي العائلي ، السمنة الزائدة ، وغيرها 
ولكن ال يعني بالضرورة اإلصابة إذا وجدت هذه العوامل . وللعلم يصيب سرطان الثدي الرجال أيضا ً . 

يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً  بين النساء في األردن وفي العالم اجمع . فقد بلغ عدد حاالت سرطان الثدي الجديدة والمسجلة في األردن 
العام الماضي 925 حالة وهي تشكل 37.8 % من إجمالي حاالت سرطانات اإلناث حسب السجل الوطني للسرطان . 

رغم هذه الحقائق المؤسفة ، إال أن الكشف المبكر لهذا المرض يزيد من فرص الشفاء والنجاة بدرجة كبيرة ، إذ تصل نسبة الشفاء في حال كشفه في المراحل 
األولى إلى 98 % . 

يقوم البرنامج األردني لسرطان الثدي وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الصحة وجهات داعمة أخرى بحمالت توعية تهدف إلى خفض 
معدالت االعتالل والوفيات من سرطان الثدي عن طريق تشجيع الفحص المبكر . كما ويهدف البرنامج إلى االنتقال من تشخيص المرض في مراحله المتقدمة 
) الثالثة والرابعة ( إلى تشخيصه في مراحله المبكرة ) الصفر ، األولى ، الثانية ( حيث تكون فرص الشفاء أعلى وفترة العالج أقصر وتكاليف العالج أقل . 

تختلف الحملة في كل عام لكي تتسع قاعدة الفئات المستهدفة . فكانت في البداية موجهه للسيدات وتحت شعار “ الكشف المبكر ينقذ حياتك “ . 
بعد ذلك كانت الرسالة من السيدات للسيدات “ نحنا فحصنا ، إنت فحصت ؟ “ وحملة العام الماضي كانت رسالتها موجهه للرجل ليتبنى دورا ً إيجابيا ً في 

تشجيع المرأة على إجراء الفحوصات “ منك إنت غير “ . 
أما هذا العام سوف يخاطب البرنامج قادة المجتمع من رجال الدين وأطباء وشخصيات عامة ليكون لهم دور ايجابي في تشجيع السيدات على االهتمام بأنفسهن 

وربما رأيتم اليافطات في الشوارع تحت شعار “ أوعدينا تفحصي “ . 

أما فحوصات الكشف المبكر كما يلي : 

فوق ال 52 سنه40 – 52 سنه30 – 39 سنه20 – 29 سنهالفحص / الفئة العمرية 
شهريا ًشهريا ًشهريا ًشهريا ًالفحص الذاتي للثدي

مرة كل )3-1 ( الفحص السريري  للثدي
سنوات

مرة كل )1-3 ( 
سنوات

سنويا ًسنويا ً

كل سنتينمرة كل )2	1( سنه..................................فحص االشعه )الماموجرام(

وبعد ، ما أرجوه أنا شخصيا ً هو أن تهتموا بصحتكم ال تتهاونوا بحجة االنشغاالت الكثيرة أو حتى الخوف من النتيجة . فها أنا ناجية من سرطان الثدي 
وأتمتع بصحة جيدة بحمد هللا للسنة الحادية عشرة على التوالي ومثلي كثير من السيدات اللواتي قمن بالفحوصات والعالجات الالزمة وكلنا تغلبنا على المرض 

بالعزيمة واإليمان ولكن لوال الكشف المبكر لما كانت النتيجة على ما عليه اليوم.

“ أوعدوني تفحصوا “
مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية .
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زيارة قداسة البابا إلى لبنان أيام 
14 و15 و16 أيلول 2012

 ً المجد “ هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا  له  قال الرب يسوع 
كما أحببتكم “ 

إن زيارة الحبر األعظم البابا بندكتوس السادس عشر إلى لبنان يمكننا 
تسميتها “ زيارة المحبة والوئام والسالم “.

وذلك بمعزل عن غطائها الديني الكبير وعن أنها أيضا ً تعتبر زيارة 
سياسية إستراتيجية هدفها اجتماعي حياتي مساند لحقوق المسيحيين 

ليس في لبنان فحسب وإنما في منطقة الشرق األوسط بأسرها . 

ليرحبوا  خرجوا  المسلمين  او  منهم  المسيحيين  سواء  اللبنانيين  كل 
فقرعت  ترحيب  أجمل  السالم  وسفير  البركة  رسول  البابا  بقداسة 
ورفعت  الجيش  موسيقى  وعزفت  كافة  لبنان  في  الكنائس  أجراس 
األعالم وأضيئت الشموع ورتل المرتلون أناشيد خاصة بزيارة الحبر 

األعظم المباركة . 

إن اللبنانيين اليوم ، يا صاحب القداسة ، المسيحيون منهم والمسلمون 
والدروز على اختالف مللهم وطوائفهم وأحزابهم ، يعانون من التفرقة 
واالنعزالية ومن المواجهات العدائية والتعصبية ، وهم بالتالي أحوج 
ما يكونون لزيارتكم الكريمة هذه كي تنعموا قداستكم عليهم بالبركة 
الربانية التي يحتاجونها بشدة ، حتى أن إخواننا السوريون الالجئون 
في لبنان وفي الدول المجاورة والذين يزدادون عددا ً يوما ً بعد يوم 
، يتمنون عليكم يا قداسة البابا بان تدعو النظام السوري لوقف القتال 

ونزيف الدماء وأن تصلوا ألجلهم . 

المسيحيون هم رمز االنسانية وهم رسل المحبة والمصالحة والسالم 
أينما وجدوا ، الن قاعدة الدين المسيحي تقوم على المحبة والتسامح 
والسالم ، لذلك فقد كتب البابا ما اسماه “ باإلرشاد الرسولي “ وجاء 

به من الفاتيكان، نعم كتبه قداسة البابا لشعوب الشرق األوسط داعيا 
 ، السماوية  الرساالت  أصحاب   ، واليهود  والمسلمين  المسيحيين   ً
بان  التطرف والكراهية ، وقال  الدينية ونبذ  إلى استئصال األصولية 
المسيحيين يرحبون “ بالربيع العربي “ واصفا ً اياه باألمر االيجابي .

البابا وثيقة “ اإلرشاد الرسولي “ هذه في لبنان في اليوم  وقع قداسة 
األول من زيارته وذلك خالل احتفال خاص باإلرشاد الرسولي حضره 
جمع غفير من رجال الدين المحليين والضيوف ومن مجموعة الوزراء 
والنواب برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والسيدة 

عقيلته . 

الهدف األسمى “ لإلرشاد الرسولي “ هو المحبة والمصالحة من اجل 
مستقبل السالم والوئام والعيش المشترك ومن أجل تثبيت روابط اإلخوة 
والمحبة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق األوسط وهذه مطالب 

الناس كل الناس في شرقنا العربي .

نحن نقول “ يارب إمأل قلوبنا بالمحبة “
ونردد ما قاله الرب يسوع المسيح له المجد “ طوبى لصانعي السالم 

ألنهم أبناء هللا يدعون “

                                              هيئة تحرير النشرة 

تهنئة

سالمي أعطيكم

يحتفل العالم اإلسالمي بعيد األضحى المبارك الذي يصادف في األسبوع األخير من تشرين األول 2012 والنادي األرثوذكسي ممثال 
بهيئته اإلدارية وبكافة أعضائه وكوادره ، ينتهز هذه المناسبة الدينية ليتقدم بتهانيه القلبية لصاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
ابن الحسين حفظه هللا ورعاه ولألسرة الهاشمية الكريمة وللمواطنين المسلمين جميعا ً سائال العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 

السعيدة على الجميع بالخير وبالتوفيق والسعادة وبراحة البال وكل عام والجميع بخير . 

" حجا ً مبرورا ً وسعيا ً مشكورا ً "

عيد األضحى املبارك
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نشاطات اللجنة اإلجتماعية
احتفال النادي األرثوذكسي بعيد رفع الصليب المكّرم

 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا املؤمنني الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع
اخملتصني بك

 بدعوة كرمية من رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية وبرعاية صاحب السيادة املتروبوليت فينيذكتوس اجلزيل االحترام ،متروبوليت فيالدلفيا ،  نظمت
  اللجنة االجتماعية في النادي األرثوذكسي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للشبيبة األرثوذكسية حفل عيد رفع الصليب الكرمي احمليي،
الغربي )املوافق 14/9/2012 في التقومي الشرقي ( التقومي   وذلك الساعة السادسة من مساء يوم اخلميس املوافق 27/9/2012 في 
 في الساحة الشرقية للنادي . حضر االحتفال قدس االرشمندريت خريستوفوروس عطاهلل اجلزيل االحترام ، الوكيل البطريركي للروم
 االرثوذكس في شمال اململكة ، الرئيس الروحي لدير السيدة العذراء ينبوع احلياة ، وقدس االرشمندريت بندالميون فرح اجلزيل االحترام ،
 الرئيس الروحي لدير السيدة العذراء في حماطورة / لبنان وقدس االرشمندريت الدكتور ميالتيوس بصل القادم من القدس الشريف وعدد
 كبير من اآلباء األجالء من مختلف الكنائس االرثوذكسية في اململكة ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية األرثوذكسية وجمع
 غفير من املؤمنني من أعضاء النادي ورواده . أحيت احلفل بالتراتيل البيزنطية اخلاصة بهذا العيد املقدس جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء
 / املفرق بقيادة املرمن االستاذ عماد سماوي كما عزفت كشافة ومرشدات مجموعة عمان االرثوذكسية موسيقاها الشّجية مبتهجة

بالعيد املقدس عند بدء االحتفال وختامه .
.

 مت توزيع حب الرمان الذي أعدته اللجنة االجتماعية في أكياس ومع كل حبة رمان أيقونة القديسني املعادلي الرسل امللكني قسطنطني
 وهيالنه مقدمة من مطرانية الروم األرثوذكس ، وصليب من اخلشب ، بركة من دير السيدة العذراء ينبوع احلياة / دبني ، باالضافة الى

احللوى على جميع املدعوين احلضور عند الدخول الى ساحة االحتفال مما أكد على تنظيم احلفل الذي خرج رائعا ومميزا.
 استهل احلفل بكلمة من رئيس النادي السيد فوزي شنوده  ثم كلمة صاحب السيادة املتروبوليت فينيذكتوس اجلزيل االحترام تالها
 بالنيابة “ ارجتاليا “ قدس االيكونومس الدكتور ابراهيم دبور حتدث فيها عن معاني العيد السامية وأن الصليب هو رجاء واميان وعقيدة

وحياة  ، وعن احملبة والوئام والعيش املشترك بني جميع االديان .
 قبل بدء جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء / املفرق بترتيل التراتيل اخلاصة بهذا العيد املقدس ،إستأذن رئيس اجلوقة األستاذ عماد سماوي
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نشاطات اللجنة اإلجتماعية

 قدس االرشمندريت بندالميون فرح ، األب الروحي للجوقة ليرتل ترتيلة اإلفتتاح فرتل بصوته املالئكي ترنيمة بواجب االستهال وبعدها بدأت
اجلوقة بترنيم التراتيل البيزنطية فأبدعت ..

 ثم أقام صاحب السيادة ومعه الكهنة اإلجالء صالة خشوعية خاصة بالعيد املقدس حيث مت  تقديس الرمان املزين بأغصان الريحان
 املعّد لهذه الغاية وتليت خاللها الطلبات السالمية ، مع الدعاء أن يحفظ اهلل صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم
 ويسدد خطاه ليبقى االردن واحة أمن استقرار وأيضا أن يحفظ ولي العهد سمو االمير حسني ابن عبداهلل املعظم  واحلكومة الرشيدة
أنا اني   .. وبارك ميراثك  يا رب شعبك  وشاركه احلضور واجلوقة مرتلني معه خلص   ، وجميع املؤمنني   ونشامى اجليش ورجال األمن  
 مدينتك يا والدة االله أكتب لك رآيات الغلبة يا جندية محامية ... وبعدها قام صاحب السيادة بتوزيع حب الرمان املقدس على الكهنة

االجالء ورئيس وأعضاء الهيئة االدارية ورئيس وأعضاء اللجنة االجتماعية واللجنة التنسيقية وكل من عمل على اجناح االحتفال .
 ثم قام صاحب السيادة واحلضور بإشعال النار - وهي اإلشارة التي وعدت بها امللكة هيالنه ابنها امللك الرومي املسيحي قسطنطني
 بخبر وجود الصليب احلقيقي وذلك  بإشعال النار على رؤوس اجلبال - ومت  ذلك  وسط تصفيق احلضور ، وأطلقت األلعاب النارية في
 سماء ساحة النادي أدخلت البهجة والسرور . بعد ذلك أقامت الهيئة االدارية على شرف صاحب السيادة حفل عشاء دعت اليه جميع

 الذين ساهموا في اجناح هذا االحتفال .
 كان االحتفال مميزا في التنظيم ومتابعة برنامج احلفل وخصوصا وجود  نشامى رجال األمن العام مشكورين وأيضا رجال الصيانة في

 النادي وجميع اإلداريني والعاملني في إدارة النادي ..
 قام بنقل وقائع االحتفال تلفزيونيا قناة نورسات الفضائية وقناة رؤيا الفضائية واللتني نقدم لهما كل الشكر والتقدير على هذه اللفتة
 املميزة. كما ونقدم كل الشكر والتقدير الى رئيسة اللجنة االجتماعية السيدة رميا كيال وأعضاء اللجنة الذين دأبوا على تنظيم هذا
االحتفال املهيب حفل عيد رفع الصليب املقدس كل عام وبهذا التنظيم املميز. كان عريف احلفل لهذا االحتفال السيد سليم سماوي .

أيها العود املغبط حافظ املسكونة كلها ..
امنح كل من شارك في هذا االحتفال العظيم الصحة والعافية ،،،

                         وكل عام وأنتم بخير    
     هيئة حترير النشرة     
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كلمة رئيس النادي

بسم األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين
نيافة املتروبوليت فينذكتوس اجلزيل االحترام / راعي هذا احلفل 

سيادة املطارنة االجالء 
األردن  البطريركي في شمال  / الوكيل  االرشمندريت خرستوفورس  قدس 

ورئيس دير ينبوع احلياة في دبني 
قدس االرشمندريت بندليمون / رئيس دير السيدة / حماطورة / شمال لبنان 

قدس االرشمندريت الدكتور مالتيوس بصل / القادم من القدس الشريف
اآلباء األجالء

أصحاب املعالي والسعادة والعطوفة األعيان والنواب والسفراء احملترمني
رؤساء اجلمعيات واملؤسسات األرثوذكسية احملترمني 

رئيس وأعضاء جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء/ املفرق احملترمني

احلضور الكرام من أعضاء النادي والضيوف احلاضرين معنا هذه الليلة في 
هذا النادي العريق الذي هو بيت اجلميع 

أيها احلفل الكرمي,,, 

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي بعمان نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب مبناسبة غالية على 
قلوبنا جميعا وهي رمز مسيحيتنا وعنوان وجودنا اال وهو عيد رفع الصليب املقدس الذي دأب النادي األرثوذكسي على االحتفال به رسميا كل عام 

في مثل هذا الوقت مع جماعة املؤمنني والذي سنستمر باالحتفال فيه عاما بعد عام ..... بأذن اهلل .

خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح ملوكنا املؤمنني الغلبة على البربر، وأحفظ بقوة صليبك جميع اخملتصني بك

ان جذورنا كعرب مسيحيني في األردن ميتد إلى أعماق هذه األرض الطيبة ومشاركتكم لنا هذا االحتفال إمنا هو لتوثيق هذه املسيرة فنحن في األردن 
مع إخواننا املسلمني شركاء في هذا الوطن العزيز نخدمه بكل طاقاتنا وإمكانياتنا الن األردن هو البيت الذي نستظل حتت لوائه مسيحيني ومسلمني 

متساوين باحلقوق والواجبات .

الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي وجميع اللجان العاملة فيه وأعضائه وموظفيه يستنكرون ويشجبون بشدة الفيلم املشني املسيء للنبي 
الكرمي ونطالب باتخاذ كافة اإلجراءات إليقافه ومحاكمة املسؤولني عنه .

فنحن مهما اختلف الدين بنا والسنن ....... أخوة ٌيجمعنا في اهلل هذا الوطن 

الشكر اجلزيل لكل من ساهم ودعم في إقامة هذا االحتفال وعمل على إجناحه خاصة اللجنة االجتماعية بالنادي األرثوذكسي واللجنة التنسيقية 
للشبيبة األرثوذكسية .

العام  األمن  رجال  نشكر  كما 
معنا  وقفتهم  على  املدني  والدفاع 

في هذا االحتفال .

كشافة  إلى  يذهب  شكرنا 
كما  األرثوذكسية  عمان  ومرشدات 
ال ننسى محطة نورساتTele( و  
األردنية  رؤيا   )Lumiereمحطة 
الذين حضروا خصيصا لتغطية هذا 
االحتفال الديني والشعبي السنوي 
والتقدير  الشكر  كل  منا  فلهم 
هذه  مشاهدي  كل  وإلى  واالحترام 

احملطات احملببة إلى قلوبنا جميعا .

فوزي عبد املسيح شنوده 
رئيس النادي األرثوذكسي
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نقدم امتناننا إلى كل اخليرين الذين دعموا ماديا ومعنويا وإلى كل اجلنود اجملهولني الذين ساهموا في إجناح هذا االحتفال .

وأخيرا وليس أخرا نشكر جميع احلاضرين هنا الذين شرفونا وشاركونا االحتفال بعيد رفع الصليب املقدس فقد قدمتم أهال ووطئتم سهال . كل عام وانتم 
واألردن ارض العز والعطاء بألف خير في ظل حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه ........ سائلني املولى عز 

وجل ان يبقى األردن واحة آمن واستقرار وسالم ويبعد عنه كل مكروه .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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نشاطات اللجنة الثقافية

العطاء

في قديم الزمان ... كان هناك شجرة تفاح كبيرة و كان 
 هناك طفل صغير اسمه أحمد يلعب حول هذه الشجرة كل يوم
كان يتسلق أغصان الشجرة ويأكل من ثمارها ... ثم يغفو 

 قليال لينام في ظلها
كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب أن تلعب معه ،وكان 
في فترة ما بعد المدرسة يأتي مع رفاقه ليلعبوا بالكرة عند 

تلك الشجرة.
وفي يوم من االيام  عندما كان االوالد يلعبون خرج لهم 

رجل قائال:ال تلعبوا هنا أيها الحمقى 
فانتم تزعجونني أنا وعائلتي واياكم والعودة مجدداً وان 

حصل ذلك وعدتم فسوف أوبخكم 
ولن أجعلكم تجرؤا على المجيء الى هذه المنطقة .

مرت الساعات وااليام وظن األوالد أن الرجل نسي األمر ثم 
عادوا الى الشجرة بهدوء ولعبوا 

حولها وفجأة قذف الولد الكرة وكسرت نافذة منزل ذلك 
الرجل فخرج لهم وعيناه مليئتان بالغضب وصرخ على 

االوالد وابعدهم عن ذلك المكان.
مر الزمن.... وكبر الطفل وأصبح ال يلعب حول الشجرة .

في يوم من األيام ... رجع الصبي وكان حزينا
فقالت له الشجرة: تعال والعب معي

فأجابها الولد: لم أعد صغيرا أللعب حولك وأخاف أن 
يوبخني ذاك الرجل أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود 

لشرائها
فأجابته الشجرة: أنا ال يوجد معي نقود ولكن يمكنك أن 

تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه 
ثم تحصل على النقود التي تريدها كان الولد سعيدا للغاية 

فتسلق الشجرة وجمع كل ثمار 
التفاح التي عليها وغادر سعيدا

لم يعد الولد بعدها
فأصبحت الشجرة حزينة

وذات يوم عاد الولد ولكنه أصبح رجال ...!!!
كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له: تعال 

والعب معي
ولكنه أجابها : ال يوجد وقت لدي للعب .. فقد أصبحت 

رجال مسئوال عن عائلة ...
ونحتاج لبيت يؤوينا

 هل يمكنك مساعدتي ؟
 آسفة

فأنا ليس عندي بيت ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أغصاني 
لتبني بها بيتا لك

فأخذ الرجل كل األغصان وغادر وهو سعيد

كانت الشجرة مسرورة لرؤيته سعيدا ... لكن الرجل لم 
يعد إليها

فأصبحت الشجرة وحيدة و حزينة مرة أخرى
وفي يوم حار من ايام الصيف

عاد الرجل .. وكانت الشجرة في منتهى السعادة

فقالت له الشجرة: تعال والعب معي
فقال لها الرجل لقد تقدمت في السن.... وأريد أن أبحر 

ألي مكان ألرتاح
فقال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا

فأجابته: خذ جذعي لبناء مركب... وبعدها يمكنك أن 
تبحر به بعيدا ... وتكون سعيدا

فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبا
فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة فواجهته في تلك 

الرحلة بعض المشاكل ومنها عندما
 جاءت موجة مائية ضخمة وقلبت العجوز من فوق 

الجذع ولم يمض كثير من الوقت الى أن 
لمح قارباً من بعيد يتوجه نحوه وعندما صعد الى ذلك 

القارب شرح للربان كل ما جرى معه 
من مغامرات وأعاده إلى القرية.
أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل

ولكن الشجرة قالت له : آسفة يا بني ... لم يعد عندي 
أي شئ أعطيه لكوقالت:ال يوجد تفاحقال لها: ال عليك 

لم يعد عندي أي أسنان ألقضمها بها
وقالت:  لم يعد عندي جذع لتتسلقهفأجابها الرجل لقد 

أصبحت عجوزا وال أستطيع القيام بذلك
قالت: أنا فعال ال يوجد لدي ما أعطيه لك

قالت وهي تبكي .. كل ما تبقى لدي جذور 
فأجابها: كل ما أحتاجه اآلن هو مكان ألستريح فيه

فأنا متعب بعد كل هذه السنين
فأجابته: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك 

للراحة
تعال .. تعال واجلس معي لتستريح

جلس الرجل إليها ... كانت الشجرة سعيدة ... تبسمت 
والدموع تمأل عينيها

هل تعرف من هي هذه الشجرة؟ 
إنهما والداي!!!!

انتهت

مسابقة القصة القصيرة 

الجائزة الثالثة 
االسم: أحمد الودعان                   

المدرسة:كلية دي السال الفرير
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نشاطات اللجنة الثقافية

الجائزة الثالثة 
االسم مايا ابو نجم 

المدرسة : األهلية للبنات 

وقت الفراغ بين الحاضر والماضي
في يوم من األيام وبينما كانت سلمى جالسة في غرفتها ضجرة ال تدري 

ماذا تفعل، مرت جدتها من باب غرفتها وسألتها : مابك يا سلمى ؟ 

أجابت سلمى: أشعر بالملل يا جدتي، وال أدري ماذا أفعل . 
فيديو  وألعاب  وقصص  ألعاب  من  تملكينه  الذي  هذا  أكّل   : الجدة  قالت 

وتشعرين بالملل يا سلمى ؟ 
سألت سلمى : ماذا كنتم تفعلون وأنتم صغار يا جدتي، وكيف كنتم تقضون 

أوقات فراغكم ؟ 
قالت الجّدة : في الماضي يا سلمى، لم تكن لدينا كل هذه األلعاب الموجودة 
لديكم اآلن، ولم تكن أحوال الناس تسمح بشراء ألعاب كثيرة ألطفالهم، لذلك 

كّنا نصنع ألعابنا بأنفسنا، وبهذا كّنا نقضي أوقاتا ً ممتعة . 

كيف يا جدتي ؟ 	 
كّنا نأخذ من البيت األشياء الّزائدة أو التي ال حاجة لنا بها، مثال 	 

ثم  دمية،  شكل  على  ونخيطها  الزائدة  القماش  قطع  نأخذ  كّنا   ً
نحشوها بالقطن، أو قطع القماش الصغيرة المتبقية ونرسم لها انفا 
ً وعينين وفماً  ، ونحيك  لها فساتين ، وكنا نصنع الكرة بالطريقة 
نفسها ، أو كنا نجمع علب الكبريت الفارغة ونبني بها وأشياء 
أخرى. هكذا كنا نمضي أوقاتنا ، ونحن في غاية الفرح يا سلمى . 

أعجبت سلمى بهذه الفكرة وقّررت أن تجربها، وفي اليوم الّتالي سألت سلمى 
والدتها إن

كان لديها قطع من القماش الّزائد عن حاجتها، فأعطتها والدتها قطع قماش 
وصندوق

الخياطة الخاص بها. صممت سلمى دميتها الخاصة، ووضعت لها شعراً من 
الصوف 

األصفر، وعينين من الخرز األزرق ، وفم من القماش األحمر ، وألبستها 
فستانا ً بلون 

الجديدة،  الّزاهية األلوان. أعجبت سلمى بدميتها  بالورود   ً الربيع ومطرزا 
وهنا خطرت 

ببالها فكرة، لماذا ال تصنع عدة دمى، وتهديها إلى األطفال الفقراء في حيها 
بمناسبة عيد 

األضحى المبارك الشهر القادم . 

أخبرت سلمى والدتها بفكرتها ، فشجعتها والدتها وأحضرت لها المزيد من 
األقمشة 

واألزرار والخيطان وكل ما يلزم ، وطلبت سلمى من صديقتها سارة المساعدة، 
فرحبت 

سارة بفكرتها وأحضرت معها بعض األلوان والعلب الفارغة، سلمى تصنع 
الدمى 

أشكال  الفارغة وتزينها، صنعت سلمى عدة  العلب  تلون  وصديقتها سارة 
من الدمى، 

فصنعت دمى على شكل خراف، وصنعت الكرات الملونة المحشوة بالقطن 

الناعم ولم تنس صنع المالبس للدمى ، حتى يسعد األطفال وهم يبدلون مالبس 
الدمى ، ثم انضمت لهما والدة سلمى وجدتها ووالدة سارة ، وأصبح الكل يعمل 
من أجل إسعاد األطفال في العيد ، وكانوا سعداء مستمتعين بعملهم وبوقتهم، 
وهكذا إلى أن أصبح لديهم خمسون دمية ، ووضعوا كل دمية في علبة وكتبوا 
على كل علبة ) كل عام وانتم بخير ( . وفي الصباح أول أيام العيد ، وزعوا 
الدمى على األطفال وكم كانت فرحة األطفال بالهدايا التي حصلوا عليها في 
أول أيام العيد كبيرة ، وكم كانت فرحة سلمى وسارة عندما شاهدوا الفرحة 

بأعين هؤالء األطفال . 

تعلمت سلمى شيئا ً جديدا ً وممتعا ً ، وتعلمت كذلك الصبر والمحافظة على 
ألعابها ، 

فتعبها في صنع الدمى علمها أن تحافظ على أغراضها ، ولكنها أكيد لم تتخل 
عن 

ألعابها الحديثة والحاسوب الخاص بها ، فلكل شيء وقته ، ولكل زمن ألعابه 
. كما 

أدركت أن اإلنسان قادر على إسعاد نفسه . ففي الماضي لم يملك األطفال ما 
يملكه 

األطفال اآلن ، ومع ذلك كانوا سعداء وفرحين ، أما اآلن ومع كل هذا التقدم 
نجد األطفال ليسوا راضين بسبب سهولة ما يحصلون عليه . 

انتهت
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ORTHODOX CLUB TALENTS
مواهب النادي األرثوذكسي

تعلن اللجنة الثقافية عن نشاط يحمل عنوان 
بهدف   Orthodox Club Talents 
لدى  المختلفة  المواهب  تنمية  عن  البحث 
أعضاء وأبناء النادي في المجاالت الفنية ) 
العزف ، الغناء ، الرقص ، التمثيل ، الرسم 
(، والثقافية ) الشعر ، الكتابة ( والرياضية 
سنة   35 سن  ولغاية  سنوات   6 سن  من 

بحيث يتم تنافس الجميع . 

يتم اإلعالن عن ذلك من خالل جميع الوسائل 
اإلعالنية المتاحة لدى النادي ) مجلة النادي 
الرسائل   ، االلكترونية  اإلعالنية  اللوحة   ،
.... النادي  في  داخلية  إعالنات   ، القصيرة 

مخاطبة  وتتم  محددة  فترات  وخالل   ) الخ 
التعاون  اجل  من  للنادي  االجتماعية  اللجنة 

اللوجستي إلنجاح النشاط . 

يقوم المشتركون بتعبئة النموذج الخاص لهذا 
النشاط ويتم إيداعه لدى اآلنسة رانيا حدادين 
سكرتيرة اللجنة الثقافية وبدورها تقوم اللجنة 
بفرز  لالشتراك  المحددة  المهلة  انتهاء  عند 

طلبات المشتركين حسب الموهبة . هذا وتتم تسمية لجان مختصة في المجاالت التي تتعلق بطبيعة الموهبة المشاركة حيث يتم عرض الموهبة من قبل تلك 
اللجان وفق برنامج زمني محدد بعد معرفة العدد النهائي للمشاركين يتم اختيار المشاركين حسب الموهبة ويتم تحديد الفائزين. 

إن مكان إقامة النشاط هو في مرافق وقاعات النادي ، وأيضا تتم مخاطبة الشركات والمؤسسات المحلية لدعم النشاط مقابل الدعاية واإلعالن عن نشاطهم 
التجاري . 

سيتم إعالن النتائج في حفل بسيط تقيمه اللجنة الثقافية في النادي تحت رعاية رئيس النادي األرثوذكسي السيد فوزي شنوده حيث يتم توزيع الشهادات 
والجوائز على المراكز الثالثة األولى وأيضا توزع الشهادات على المشاركين في المسابقة ويتم تكريم أعضاء لجان التحكيم . 

تدعو اللجنة الثقافية أعضاء وأبناء األعضاء من يجد في نفسه الموهبة في المجاالت الفنية المذكورة أعاله تعبئة النموذج الخاص بالسرعة الممكنة .
أهال وسهال بالجميع

                                                                                          اللجنة الثقافية 

نشاطات اللجنة الثقافية

ندوة 
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم تقيم الجمعية األرثوذكسية والنادي األرثوذكسي ندوة ثقافية بعنوان :

" تاريخ العرب المسيحيون ودورهم الوطني, والوئام والوحدة الوطنية مع المسلمين "
للكاتب والصحفي الفلسطيني

الدكتور سميح غنادري

مؤلف كتاب " المهد العربي – المسيحية المشرقية العربية على مدى ألفي عام والعالقة المتبادلة مع اإلسالم "
وذلك يوم األحد الموافق 2012/10/7 الساعة السادسة مساًء في قاعة وهبة تماري في النادي األرثوذكسي / عبدون.
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نشاطات اللجنة الرياضية
ناشئات األرثوذكسي تحققن المركز األول والناشئون المركز الثالث

ضمن بطولة 3 × 3 بكرة السلة لفئة الناشئات مواليد 1994 – 1995  التي أقيمت يوم األربعاء 2012/8/1 في صالة األمير حمزة فقد حققت 
ناشئات النادي األرثوذكسي )أ( المركز األول واألرثوذكسي )ب( المركز الثاني ونجوم األردن المركز الثالث ونجوم األردن المركز الرابع 

والنادي الرياضي المركز الخامس.

أما على مستوى الناشئين فقد حقق فريق النادي األرثوذكسي المركز الثالث تاركاً المركز األول للعلوم التطبيقية والمركز الثاني للنادي الرياضي 
أ .

األرثوذكسي يفوز بالبطولة التنشيطية للسيدات بكرة السلة

نظم اتحاد كرة السلة بطولة تنشيطية للسيدات بكرة السلة لمواليد 1994 – 1995 خالل الفترة من 3 – 2012/8/12 في صالة تالع العلي .

وقد شارك النادي بهذه البطولة وحقق النتائج التالية :
فوز النادي األرثوذكسي على النادي الرياضي 70 – 21 . 1
فوز النادي األرثوذكسي على نادي المقاولون 60 	 30. 2
فوز النادي األرثوذكسي على منتخب الناشئات 60 – 40 . 3

وبهذه النتائج فقد حقق فريق السيدات لقب البطولة .

ختام المدرسة التعليمية لكرة القدم للصغار 

تحت رعاية السيد فوزي شنوده رئيس النادي األرثوذكسي أقامت دائرة النشاط الرياضي حفالً ختامياً للمدرسة التعليمية لصغار كرة القدم مساء 
يوم األحد الموافق 2012/8/8 في صالة إميل حداد بحضور عضو الهيئة اإلدارية نعيم خوري والمدير العام وهبه دحدح وجمهور كبير من 

األهالي وبمشاركة واسعة زادت على 200 العباً بكرة القدم. 

تضمن برنامج الحفل دخول الفرق المشاركة وكلمة للنشاط الرياضي وإقامة لقاءات ودية بين المشاركين للوقوف على المهارات التي اكتسبوها 
طوال فترة الصيف واختتمت بتوزيع الميداليات والجوائز والشهادات على جميع المشاركين .

ومن الجدير بالذكر فان المدرسة التعليمية لكرة القدم للصغار هي األكبر من حيث العدد وقد نالت الدعم من الشركات الوطنية التالية :

البنك االردني الكويتي ، الفارابي ، كناري ، فرشي سوفت ، بيبسي كوال ، سفن اب ، ارزي ، الفصول ، نيوالند ، امانينا ، كيري ، الربيع ، 
بورهاوس ، كاديه ،البقرة الضاحكة ، دوو 
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نشاطات اللجنة الرياضية
ضمن بطولة درع اتحاد كرة الطاولة رجال األرثوذكسي يحرزون المركز األول والسيدات المركز الثاني

نظم االتحاد األردني لكرة الطالة بطولة درع االتحاد للرجال والسيدات للموسم الرياضي 2012 خالل الفترة من 23 – 2012/7/26 في صالة 
قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب .

وقد تمكن فريق النادي األرثوذكسي للرجال من الفوز بالبطولة بعد غياب موسم واحد اثر فوز النادي على نادي أبو نصير 1/3 وعلى اليرموك 
1/3 وعلى المدينة 1/3 في حين حقق فريق السيدات المركز الثاني محتفظاً بمركزه بعد فوزه على الدجنيه 0/3 وعلى ابو نصير 0/3 وعلى 

المدينة 2/3 في  نادي  أمام  سمر 0/3 وخسارته 
مباراة مثيرة. 

وقد مثل فريق النادي للرجال الالعبون : شوقي 
ضيا ، وائل صوالحة ، زيد يوسف ، عبد الشماع، 

عماد العوفي 

وقد مثل فريق النادي للسيدات الالعبات ، سوار 
راية   ، فرنسيس  ليانا   ، يوسف  تيماء   ، يوسف 

نعمة، تينا خوري .

أشرف على تدريب الفرق في النادي الجهاز الفني 
والمدرب  العوفي  عدنان  المدرب  من  المكون 
يوسف اسعد والمدرب حسن العتوم بمتابعة حثيثة 
أسامة  برئاسة  المضرب  العاب  لجنة  قبل  من 

)سامي ( الخوري .

بطولة تنشيطية رمضانية بكرة الطاولة

الفئات  نظمت دائرة النشاط الرياضي بالتعاون مع لجنة العاب المضرب بطولة تنشيطية رمضانية بكرة الطاولة لجميع 
العمرية من الجنسين ولقدامى الالعبين ورواد اللعبة يوم السبت 2012/8/4 في صالة إميل حداد .

بلغ عدد المشاركين 64 العباً والعبة من جميع الفئات العمرية المشاركة .

جاءت نتائج البطولة كما يلي : 
فئة الرواد :                      األول : انمارويا. 1

                                               الثاني : أسامة خوري 
                                               الثالث : قيس حداد + غسان حجاره  

فئة قدامى الالعبين              األول : عدنان العوفي. 2
                                               الثاني : يوسف اسعد 

                                               الثالث : محمد العتوم + محمد حجازي

  األشبال                         األول : حسن الحوراني. 3
                                               الثاني : عبد الرحمن طه 

                                               الثالث : ليث يوسف + عمر العوفي

الزهرات                         األول : تينا خوري. 4
                                               الثاني : كرستين نفاع 

                                               الثالث : مارينا اجابي + كارال اجابي

5.                 السيدات                  األول :سوار يوسف
                                               الثاني : تيماء يوسف 

                                               الثالث : ساره طه + راية نعمه 

6.                  الرجال                  االول : زيد يوسف
                                               الثاني : وائل صوالحة 

                                                 الثالث : عبد الشماع + نقوال الدير
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نشاطات اللجنة الرياضية

قام  البطولة  ختام  وفي 
رئيس  شنوده  فرح  السيد 
وعضو  الرياضية  اللجنة 
سليم  السيد  اإلدارية  الهيئة 
الكؤوس  بتوزيع  المنير 
والميداليات على الفائزين .

البطولة  جوائز  قدمت 
انمارويا  السيد  من  بدعم 
والسيد سليم المنير والسيد 

احسان عنكي .

األرثوذكسي يحقق المركز الثاني في السكواش

ضمن البطولة التي نظمها االتحاد األردني للسكواش لبطولة األندية لفرق الفئات العمرية للشباب والناشئين بمشاركة سبعة أندية هي 
أول بطولة رسمية ينظمها االتحاد منذ تأسيسه وقد جاءت نتائج هذه البطولة على النحو التالي : 

المركز األول : نادي الكلية برصيد 18 نقطة
المركز الثاني : النادي األرثوذكسي برصيد 15 نقطة
المركز الثالث : نادي مدينة الحسن برصيد 12 نقطة

المركز الرابع : نادي عمان برصيد 9 نقاط 
المركز الخامس : نادي مدينة الحسن برصيد 6 نقاط 

المركز السادس: نادي الجزيرة برصيد 3 نقاط 
المركز السابع : نادي اتحاد البلقاء بدون نقاط

قام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة د. رمزي طبلت بحضور ممثلي األندية يتقدمهم  ممثل النادي باالتحاد السيد نبيل حداد ورئيس 
لجنة العاب المضرب السيد أسامة خوري حيث تسلم فريق النادي كأس المركز الثاني في هذه البطولة .

األرثوذكسي يفوز ببطولة سن 11 في السكواش

ظفر العب النادي األرثوذكسي عبد الرحمن السراج بلقب بطولة السكواش لفئة تحت سن 11 بعد تغلبه على الالعب كرم بطاينة 
من نادي مدينة الحسن بواقع 0/3 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء يوم الجمعة 2012/8/3 في صالة السكواش بمدينة الحسين 

للشباب .

وفي ختام المباراة قام راعي الحفل المهندس عبد الغني طبلت بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور رئيس االتحاد 
د. رمزي طبلت وأمين السر السيد حسام بركات ورئيس اللجنة الرياضية في النادي األرثوذكسي السيد فرح شنوده ورئيس لجنة 

العاب المضرب السيد أسامة خوري وممثل شركة األولى للتامين السيد بدر حجازي .
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بطولة تنشيطية رمضانية بالسكواش

أقامت لجنة العاب المضرب بالتعاون مع دائرة النشاط الرياضي في النادي األرثوذكسي بطولة تنشيطية خالل شهر رمضان بالفترة من 5 – 
2012/8/8 بمشاركة واسعة من األعضاء والضيوف من كال الجنسين وصل عددهم إلى 30 العبا والعبة.

وقد تم تقسيم الالعبين المشاركين الى مجموعتين واعتماد نظام خروج المغلوب من مرة واحدة 

جاءت النتائج النهائية للبطولة كما يلي : 

المركز االول : الالعب عالء محيسن. 1
المركز الثاني : الالعب زيد مصطفى. 2
المركز الثالث : الالعب باسل جانيك. 3
المركز الثالث : جوده الشاعر. 4

رمزي  د.  البطولة  راعي  قام  البطولة  ختام  وفي 
طبلت رئيس اتحاد السكواش بتوزيع الجوائز على 
حفل  حضر  وقد  والميداليات  بالكؤوس  الفائزين 
الرياضية  اللجنة  رئيس  شنوده  فرح  السيد  الختام 
ورئيس لجنة العاب المضرب السيد أسامة خوري 
وأعضاء اللجنة السادة سنان السقا ، جودة الشاعر، 

جورج كليس .

 

بطولة رمضانية ناجحة بالتنس األرضي

نظمت دائرة النشاط الرياضي بالتعاون مع لجنة التنس األرضي بطولة التنس الرمضانية المختلطة للكبار مساء يوم الثالثاء الموافق 2012/7/24 
على مالعب النادي بمشاركة 15 العباً والعبة وقد فاز في البطولة الالعب سمير مرقص .

وقد جاء تنظيم هذه البطولة في إطار الجهود التي تبذلها لجنة التنس االرضي في مجال تفعيل هذا النشاط ضمن خطة واسعة تشمل العديد من 
البطوالت الموزعة على أشهر السنة. 

أشرف على البطولة أعضاء لجنة التنس برئاسة السيد وليد شحاتيت والسيدة رندة النمري .

نشاطات اللجنة الرياضية
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األرثوذكسي ينظم بطولتي الناشئين والشباب بالتنس األرضي ويحرز لقبي البطولتين

نظمت لجنة التنس األرضي بالتعاون مع دائرة النشاط الرياضي بطولة مفتوحة لفئتي الناشئين والشباب خالل الفترة من 11 – 2012/8/16 
بمشاركة واسعة بلغت 16 العباً ضمن فئة الشباب و 18 العباً ضمن فئة الناشئين وقد تميزت هذه البطولة بمستوى فني عال ومباريات مثيرة 

في أجواء رمضانية وبحضور جماهيري كبير من رواد التنس واألعضاء .
وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة كما يلي : 

·    بطولة الناشئين                 المركز األول : سيف عدس 
                                       المركز الثاني : حمزة االسود

·     بطولة الشباب                 المركز األول : سيف عدس 
                                      المركز الثاني : حمزة االسود

وفي ختام المباريات قام السيد فرح شنوده رئيس اللجنة الرياضية بتسليم الكؤوس والميداليات والجوائز المالية على الفائزين بحضور رئيس 
وأعضاء لجنة التنس برئاسة د. وليد شحاتيت ومدير النشاط الرياضي .

نشاطات اللجنة الرياضية

ختام متميز للمدرسة الصيفية لتعليم المهارات 

تحت رعاية السيد فوزي شنوده رئيس النادي األرثوذكسي أقامت دائرة النشاط الرياضي حفل ختام المدرسة الصيفية لتعليم المهارات 
مساء يوم األحد الموافق 2012/7/30 في صالة إميل حداد بمشاركة ما يزيد عن 300 العبة والعباً موزعين على عشر مجموعات 
وقد تضمن حفل الختام دخول الفرق المشاركة يتقدمها العلم األردني وصورة  جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين وعلم النادي 
األرثوذكسي ثم عزف السالم الملكي األردني فكلمة لمدير النشاط الرياضي وبعد ذلك تم استعراض العديد من الفقرات الرياضية 
والفنية والكشفية إضافة للعديد من األغاني والدبكات الشعبية التي نالت إعجاب الحضور الذين امتألت بهم مدرجات الصالة وفي 
ختام الحفل قام رئيس النادي فوزي شنوده وأمين السر الدكتور رجائي نفاع والمدير العام السيد وهبه دحدح ومدير النشاط الرياضي 

بتوزيع الشهادات على المشاركين. 
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خبر و تعليق
الخبر   

جاء في اإلخبار عن طريق وكاالت األنباء إن بعض المستوطنين اليهود احرقوا باب دير اللطرون غرب مدينة القدس في 
بداية هذا الشهر وكتبوا شعارات معادية ليسوع المسيح له المجد وللمسيحية على الجدران ، هذا وندد بنيامين نتانياهو رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي في بيان له بهذا العمل اإلجرامي . 

التعليق 
التنديد اإلسرائيلي هو مجرد  نتناياهو ، رئيس وزراء الدولة المحتلة ، يعنى مايقول بل نعتقد جازمين بان  ال نعتقد بان 
جزء من تلك المؤامرة االستطانية اللئيمة وهدفها االستيطان وطرد السكان المسيحيين هناك وغير المسيحيين أيضا ً الن 
االستيطان هو هدف رئيسي من أهداف إسرائيل ، وستمر هذه الحادثة كغيرها من الحوادث السابقة مرور الكرام ) المصيبة 

ليست في ظلم األشرار بل في صمت األخيار – قالها لوثر كنج ( . 

الخبر   
جاء من مصر الشقيقة أن مدينة اإلسكندرية الواقعة على البحر األبيض المتوسط تحاول استعادة بريقها كأحد ابرز المراكز 
الثقافية والسياحية في العالم بعد أكثر من عام من االضطرابات السياسية ، وتزهو اإلسكندرية بمكتبتها القديمة والتي جرى 

تجديدها مؤخرا ً .

التعليق 
المعروف ان مكتبة اإلسكندرية جرى تجديدها وبناء موقع جديد لها على شكل صدفة كبيرة أقيمت بشكل ضخم قريب ٍ من 
الموقع األصلي وتبدو متميزة من حيث البناء المطل على البحر المتوسط خلف مجموعة من أشجار النخيل ، نتمنى لمكتبة 
اإلسكندرية مواسم سياحية كبيرة بعد ان استتب االمن في المدينة وعادت األمور إلى ما كانت عليه سابقا من الناحية السياحية . 

الخبر   
اعتقلت الشرطة في والية نيويورك رجالً  حقق أمنية صديقة بإطالق النار عليه في قدمه الن الصديق رغب في ان يشعر 

كيف هي الرصاصة وكيف اإلصابة بها وما هي النتائج . 

التعليق 
الجنون فنون أليس كذلك ، ويقول المصاب إنه يشعر بالفضول ويرغب باحساس شعور من يتعرض إلطالق النار عليه 
والمهم انه نقل الى المستشفى وحالته جيدة ويتوقع ان يشفى بالكامل ، اما الصديق الساذج فقد اطلق سراحه بالكفالة وأحيلت 

قضيته إلى المحكمة . 

الخبر   
جاء في صحيفة بريطانية أن شابا ً لم يجد سيارته من طراز ) فورد ( واقفة في مكانها بجانب الطريق عندما خرج من 
منزله صباحاً  ، وبعد أن تلفت حوله باحثاً  عنها الحظ أن سيارته جالسة فوق شجرة صفصاف عالية غير بعيدة عن بيته، 
وأشارت الصحيفة بان الجيران الذين كثيرا ما كان يسبب لهم الشاب إزعاجاً  وقلقاً  بسيارته قرروا رفع سيارته على الشجرة 

بواسطة رافعة اثناء الليل في ردة فعل منهم .

التعليق 
مرحى لهؤالء الجيران وما أجمل القصاص الذي إتبعوه مع ذاك الشاب االهوج ذي االسلوب المتهور بالسواقة كما يقول 
الجيران ، والذي كاد أن يسفر عن وقوع حوادث سير وعن سقوط ضحايا من أبنائهم في الحي ، ونقلت الصحيفة البريطانية 

عن الشاب بأنه كان ال يمتلك أيضا ً رخصة قيادة . 

الى اللقاء                                                                  هيئة تحرير النشرة 
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هل تعلم يا صديقي
أ - انه تم اكتشاف مياه بكميات وفيرة على سطح القمر بعد أن 
ظن الجميع أن سطحه مكون من صخور صلبه وذلك بعد التجربة 
التي أجرتها " ناسا " من خالل إحداث تفجير على سطح القمر 

وذلك بقيام مركبة ٍ فضائية ٍ بإسقاط صاروخ على سطحه .

ب - وان المخترع األميركي توماس إديسون قام بتأسيس "شركة 
جنرال الكتريك" عام 1892 والتي أخذت تتطور بسرعة لتصبح 
السوقية  قيمتها  حيث  من  العالم  مستوى  على  الثانية  الشركة 
بصناعة  وتختص  ألف شخص  من 300  أكثر   ً حاليا  وتوظف 

األدوات الكهربائية المنزلية ومحركات الطائرات . 

ج - أن السفينة البريطانية األسطورية ) تيتانيك ( أبحرت وعلي 
 " ميناء  من  وذلك     1912 عام  راكب  ألفي  من  أكثر  متنها 
األولى  رحلتها  في  نيويورك  باتجاه  االنجليزي   " ساوثهمتون 
اإلطالق  على  السفن  وأفخم  أكبر  كانت  التي  وهي   ، واألخيرة 
وقتئذ ٍ ، ولم تكمل ) تيتانيك ( رحلتها إذ اصطدمت بجبل جليدي 
ومصرع  غرقها  إلى  أدى  الذي  األمر  أيام  بأربعة  إبحارها  بعد 

معظم ركابها . 

د - أن األديب اللبناني الشهير جبران خليل جبران عاش معظم 
عام  وتوفي  األميركية  المتحدة  الواليات  في   ً مهاجرا  حياته 
1931 وكان أديباً  وشاعراً  من الطراز الرفيع وترجمت كتاباته 

بأكثر من لغة. 

تابعة لألمم  أنه في عام 1948 تم اإلعداد إلطالق منظمة  ه - 
المتحدة تعنى بموضوع الصحة العالمية ، وبالفعل بدأت منظمة 
الصحة العالمية أعمالها في جنيف السويسرية لتصبح مسؤولة 
جودة  وزيادة  العالم  حول  واألوبئة  األمراض  مكافحة  عن 
المؤشرات الصحية التي تسهم في رفع سوية اإلنسانية لجميع 

األمم . 

و - وأن كثيراً  من الشباب المقبلون على الزواج عندما يتحدثون 
الطراز  منزل من  ربة  تكون  أن  يريدونها  المستقبل  عن زوجة 

األول وأما ً مثالية . 

عام  ماكسيم  هيرام  األلماني  هو  الرشاش  اخترع  من  وأن   - ز 
. 1884

ح - وأن " روالن جاروس" الذي أطلق اسمه على أشهر بطوالت 
التنس تكريماً  له عام 1915 ، كان بطالً  فرنسياً  في الدراجات 
وأول من عبر البحر األبيض المتوسط في طائرةٍ  ، كما انه عمل 

على تطوير الطيران ألغراض حربية . 

والى اللقاء في العدد القادم                                                                 
هيئة تحرير النشرة 

زاوية المعلوماتية 

هللويا
سبحوا اسم الرب
سبحوه يا عبيد 

الرب
في ديار
بيت الهنا

سبحوا الرب
الن الرب
صالح ٌ

رنموا السمه
الن ذاك

حلٌو
والن الرب

عظيم ٌ
م 135

قصيدة يا فؤادي
نظم الشاعر المصري الكبير ابراهيم ناجي

ألحان رياض السنباطي
وغناء كوكب الشرق – ام كلثوم

يَا ُفؤَادِي ال تََسْل )أيَن الَهَوى؟( ... كان صرحاً من خياٍل فَهَوى
إْسِقِني واْشرَْب َعَلى أطاَللِهِ ... وارِْو َعنِّي َطامَلَا الدَّْمُع رَوَى
 كيَف ذَاَك احْلُبُّ أَْمَسى َخَبرَاً ... وََحِديثاً من أََحادِيِث اْلََوى

لسُت أنساْك وقدْ أغريَتِني ... بفٍم عذِب املَُنادَاِة رَِقيقْ
ويٍد متَتدُّ نحوي، كََيٍد ... من خالِل املوِج ُمدَّْت لَِغِريقْ

َّاَك البريقْ ارِي َلُه ... أيَن في عينيَك ذي وبريٍق يظَمأُ السَّ

وِق أغنِّي أمََلِي  يا َحِبيَباً زُرُْت يَوَماً أَيْكَُه ... َطائِرَ الشَّ

وَحِنيِني لَك يكوي أْضُلِعي ... والتََّوانِي َجَمراٌت في دمي
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كريم منذر قعوار

متارا اكرم صالح الخضريي 

توفيق فادي توفيق الخوري 

سند برش رياض عبايس

نور مشيل نقوال نصار 

ركان وديع عيىس قعوار

زينه كامل جربا االعرج 

ياسمينه كامل جربا االعرج 

رزان مروان خليل الحيايل 

ماهر ايليا ماهر خوري

راشد جواد جالل عبايس 

عمر سهم توفيق القسوس 

أمري مجدي سامي السامعني 

نايا رمزي فرح قاقيش

كارال نبال جميل حجازين

فارس جهاد الياس بطيخة

مريا جهاد الياس بطيخة

سيف ايهاب كرم امسيح 

اكرم معن اكرم القطامي

حسن محمد غانم الرصاف

كريستيل نقوال موىس 

جاد راين سمري حدادين

باسم سمري خرض نينو

جنى صالح عيىس العايد 

سلمى عالء جالل عبايس 

جاد نبيل سامل ترزي 

جنى نبيل سامل ترزي 

جويل رمزي توفيق بطارسة

ناصيف رجا ناصيف خوري 

بانا اسامة عزت كيال

بانا سامر سامي الخوري 

الثالثة

الثالثة

الرابعة

الثالثة

االوىل

الثانية

الثانية

الثانية

الثالثة

الثانية

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

االوىل

الثانية

الخامسة

الرابعة

الخامسة

الرابعة

الثالثة 

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الرابعة

09/17

10/01

10/03

10/03

10/03

10/04

10/04

10/04

10/04

10/04

10/07

10/07

10/09

10/09

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/11

 10/12

10/13

10/13

10/13

10/13

10/14

10/16

10/16

10/16

مايا معاذ محمود صبيح 

قيس فراس جميل الحوراين 

كريستيان عالء عزيز الطوال 

متارا حبيب يوسف الياس 

نصار حمزه نصار سليامن 

فادي ابراهيم امني شنودي 

هنا امييل توم 

جاك باسم جورج سلامن 

مي فرنسيس كامل انجيل 

قيرص فرنسيس كامل انجيل 

جورج وصفي فالح حدادين

رين لؤي سامي نجم 

روفائيل ابكار كيفورك كيفوركيان

وليد قسطة رسندي بالطه

عدي فادي منصور عميش 

عون انطون سليم النرب 

راية منري الياس حداد

رشيف يعقوب رجا ربيع 

رميي غازي عبدالله نينو

المار موىس كامل النمري 

تاال وائل البري خوري

رميا غالب عبدالله نينو 

طارق جمس "سامر نقوال الخوري" 

سيلينا عصام بشاره جوعانه 

كارال هاين موريس نينو 

سلينا جريس كايب الحاج الياس 

رنيم رجايئ عيد حداد

ليىل رمزي عبدالله البخاري

جود باسل علوان محمد 

تيا نبيل يوسف عبود

غزل فراس حليم حداد

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الرابعة 

الرابعة 

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الرابعة

الثانية

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الرابعة 

الرابعة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثانية

10/16

10/16

10/17

10/17

10/17

10/18

10/18

10/18

10/19

10/19

10/19

10/19

10/20

10/21

10/23

10/24

10/24

10/25

10/25

10/25

10/25

10/26

10/27

10/27

10/28

10/28

10/28

10/29

10/29

10/29

10/30

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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تهنئة

جامل نعامن الحن   جورج 2012/08/15      روال جورج النونو 

عصام فرح الطويل      لور  2012/08/27        مرينا بنديل بنا  

2012/08/29    جوليا جورج النونو    فيصل مدالله حجازين     كرم

2012/09/13      رشا ماهر عواد       جورج ابراهيم ابو مريم   ابراهيم 

2012/09/13       رشا ماهر عواد      جورج ابراهيم ابو مريم     فادي

مواليد  مباركة

اكاليل مباركة

  Laura Duddley Taylor      2012/06/23          د. تامر لطفي ثيودويس

لذا اقتضي التنوية................... ألف مبروك وبالرفاه والبنبن . 

ورد خطأ يف عدد النرشة السابق )رقم 319( و الصحيح هو: 

حكمة العدد
وما التأنيث السم الشمس عيب ٌ       وال التذكري فخر ٌ للهالل 

إعداد هيئة تحرير النرشة                                     ) املتنبي ( 

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي العضو العامل المرحوم 

"جادهللا رضا طحيمر الجوابره"
  

سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

"تريز الياس يوسف الحاج"
والدة العضو العامل السيدة جاكلين خوري 

 
سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته



23

تهنئة بالتخرج
رئيسة وأعضاء لجنة كرة السلة تهنئ زميلهم املهندس زهري نصار نائب رئيسة لجنة كرة السلة 

وعقيلته السيدة سوزان غاوي بحصول نجلهم املهندس فؤاد زهري نصار عىل درجة املاجستري 

يف اإلدارة من جامعة HULL  يف بريطانيا . 

ألف مربوك ...عقبال الدكتوراه 

تهنئة

أخي السائق :
اإلنسان هو  العنصر األساسي من عناصر السير على الطرق وله دور كبير في الحد من حوادث السير أو 

زيادتها فال تضع اللوم على غيرك واتبع قواعد السير تصل بأمان .

مع تحيات 
مديرية األمن العام 
إدارة العالقات العامة 

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...     

فارس الشهر
فارس الشهر

الموظف / عادل محمد المصري
يعمل يف النادي بوظيفة طاهي ثاين يف قسم املطبخ منذ تاريخ 2011/03/19

يتحىل بشخصية وسـلوك مميـزين ، يحرص دامئا عىل إنجاز األعامل املناطة به بكل كفاءة 

واقتدار ووفقا للمعايري املحددة مام يساهم يف تطوير أداء القسم نحو األفضل 

إدارة النادي تهنيء املوظف عادل عىل هذا االنجاز وتبارك له فوزه بلقب فارس شهر أيلول 
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