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امين السر 
الدكتور رجائي نفاع

منذ  األرثوذكسي  النادي  مسيرة  من  األولى  المرحلة  بدأت 
تأسيسه عام 1952 حيث كان يعقد اجتماعاته في نادي عمان 
) للمرحوم سعيد المعشر ( إلى ما بعد إتمام البناء قرب الدوار 
الثالث بجبل عمان عام 1954 ، وقد تكون البناء من طابقين 
الداخلية  لأللعاب  وأماكن  ومكاتب  احتفاالت  قاعة  وتضمن 
وأحاطت البناء مالعب  للتنس األرضي وملعب لكرة السلة 
وحديقة صغيرة ولم تتجاوز تكلفته المالية آنذاك ) 4 ( آالف 
دينار ... منها ) 1500 ( دينار من أمانه نادي يافا األرثوذكسي 

والباقي دين من الشركة العقارية . 
وجاءت المرحلة الثانية بعد شراء قطعة ارض كبيرة ) 30 ألفاً 
وبضع مئات مربعة  ( في منطقة عبدون حيث تم إنشاء المقر 
شمل  حيث  نوعية  نقله  كانت  وبالفعل   ،  1971 عام  الجديد 
 المقر مرافق كبيرة وعديدة مثل قاعة لالجتماعات واالحتفاالت 
) قاعة وهبه تماري ( ومسبحاً  مع خدماته ومطعماً  وملعباً لكرة 
السلة وقاعة خاصة لكرة الطاولة وساحة لوقوف السيارات ... 
وقد تم افتتاح مرافق النادي من قبل جالله المغفور له الملك 

حسين وجالله المغفور لها الملكة علياء عام 1971 . 
بدأت المرحلة الثالثة من مسيرة وحياه النادي األرثوذكسي منذ 
العامة على مشروع تطوير  الهيئة  عام 1984 حيث وافقت 
النادي والمخططات الخاصة به المقدمة من م . فؤاد الصايغ 
م   1987 عام  بدأت   )  phases  ( متدرجة  مراحل  وعبر 
بإقامة مالعب التنس األرضي الخارجية الى ان اكتملت مرحلتا 
الثانية والثالثة بين عامي 1989 و 1990 م وشملت  البناء 
وقاعة رياضية  وإنشاء مسبح شتوي  المسابح  منطقة  تطوير 
وتطوير   ) التراس   ( الشرفة  وغطاء  مدرجاتها  مع  مغلقة 
المخطط  حسب  الداخلية  واألعمال  للنادي  الرئيسي  المدخل 
العام ... وقد استكملت هذه المرحلة بإشراف المهندس فريد 
حبيب ليتم بعدها إقامة غطاء لبركة السباحة الشتوية وتغطية 
مركز  وإنشاء  األطفال  مالعب  تحديث  تم  ثم  النادي  مداخل 

لياقة صحي وقاعة تايكوندو عام 2001 م . 
إميل  صالة   ( المغلقة  بالصالة  لحق  الذي  الضرر  وبعد 
حداد( والمسبح الشتوي من جراء شتاء وثلوج عام 2003 
، تم إعادة بنائهما بشكل جيد ومناسب وبناء مالعب كرة 
القدم الخماسية وتوسيع التراس بإشراف اللجنة الهندسية 

للنادي .
تحقيق  للنادي على طريق  اإلدارية  الهيئة  هاهي   واالن 
النادي  وتطوير  لتحديث  الرابعة  المرحلة  وانجاز 
األرثوذكسي الذي أصبح عدد اعضائه يتجاوز ) 16778( 

عضوا ً . 
وحقيقة ان هذه المرحلة من التحديث والتطوير سوف تنقل 
فقط  المحلية  وليس  العالمية  األندية  مصاف  إلى  النادي 
الحبيب  نادينا  ومسيرة  حياة  في  جديدة  نوعية  نقلة  وهي 

وهي تتضمن ما يلي : 
أكثر  ليصبح   .. األمامي  النادي  مدخل  وتأهيل  نقل   -1

جمالية وأفضل انسيابية وضبطا ً
وسيخصص  الكرام  وضيوفه  النادي  ألعضاء   ً وأمنا   
المدخل الحالي لتجهيزات المواد األولية للطعام والشراب 
تربط  سوف  و  المختلفة  والمستودعات  المطاعم  ولوازم 
منطقة المطابخ الرئيسية أيضا” بالمنطقة الخلفية من خالل 

استحداث نفق خاص بالخدمات.
2- إنشاء مسبحين جديدين أحدهما لألطفال واآلخر للشبيبة 
بأجمل  المسابح  منطقة  لتصبح  المائية  باأللعاب  مزوداً 
باإلضافة   ً وجماال   ً وترتيبا   ً وتنظميا  مساحة  صورها 
إلى بركة )Infinity( مصممة حسب أحدث المواصفات 

الترويحية . 
المطعم  وقاعة  تماري  وهبه  قاعة  وتأهيل  تطوير   -3
ًوأثاثا”  وترتيبا   ً بناء  عمان  قاعات  أجمل  من  ليصبحا 

مشاريع حتديث وتطوير النادي املستقبلية
مسيرة ظافرة ... وجناحات مستمرة

أعضاءنا الكرام

نسرتعي انتباهكم الكريم إىل ان نرشة النادي متواجدة 

 حالياُ يف موقع النادي االلكرتوين 

:website

/http://www.orthodoxclub.com

هيئة تحرير النرشة
رئيس هيئة تحرير النرشة املهندس سمري بشارات

أعضاء هيئة التحرير

السادة فريد عوض ، كميل رفيدي ، باسيل فتاله والسيدة سامح مسنات

سكرترية الهيئة اآلنسة رانيا حدادين
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وتصميما” داخليا” مميزا”. 
بتصميم عصري  له  الظالل  وتأمين  النادي  تراس  توسعة   -4

يغني الفراغ المعماري. 
مع  يتناسب  وبما  للنادي  الخلفية  المنطقة  وتطوير  تأهيل   -5

المعطيات الجديدة.

وبطريقة  مراحل  على  والتحديث  التطوير  أعمال  تنفذ  وسوف 
وسيبدأ   ... وضيوفه  وأعضائه  النادي  خدمات  على  تؤثر  لن 
المقبل  بتنفيذ هذا المشروع مع بداية شهر كانون األول   العمل 

) 2013( بإذنه تعالى . 

ونحن بحاجة إلى تعاونكم وتفهمكم ليبقى ويستمر هذا النادي 
العريق درة األندية األردنية والعربية وصرحاً  أردنياً  شامخاً  

نفتخر ونعتز به على الدوام . 

على  النشيطة  الفاعلة  الهندسية  اللجنة  نشكر  ان  لنا  واسمحوا 
الهندسية  النادي  شؤون  لكافة  ومتابعتها  ومثابرتها  جهودها 
اسامة  المهندس  العزيز  زميلنا  الى  كذلك  والشكر  واإلنشائية 
عمارين منسق الهيئة اإلدارية مع اللجنة الهندسية على جهوده 

ومتابعته المتواصلة لهذا المشروع الطموح. 

جزاكم هللا خيراً  ... ونسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح .

والسالم عليكم ....

ً النادي االرثوذكسي حاليا

 مشاريع النادي املستقبلية 

 مقر النادي االرثوذكسي - جبل عمان - ١٩٥٣
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رثاء

العمالق وديع الصافي      
 

رحل الفنان اللبناني العمالق وديع الصافي إلى رحمة هللا 
وعلى  عليه   ً مأسوفا   11/10/2013 يوم  صباح  تعالى 
إرثه الموسيقي والغنائي الرائع تاركا ً وراءه الماليين من 

عشاق الطرب األصيل . 
اقترن اسم وديع الصافي بوطنه لبنان ولمع في كافة أرجاء 
العالم العربي أيضا ، كما استطاع الصافي ) والذي لقب 
الفنية  مسيرته  عبر  استطاع   ) صوته  لصفاء  بالصافي 
الرائعة من أن ينشئ مدرسة لالغاني وللموسيقى الشرقية 
بالكلمة  فاشتهر  التلحين  هواية  هللا  رحمه  مارس  كما 
البسيطة وباللحن اللبناني الشعبي وبالموال الجميل ، وتقول 
المعلومات في األوساط الفنية بان لوديع الصافي اليوم تراثا 
ً فنيا ً مقداره خمسة أالف أغنية وموال ، فهو بالتالي أحد 
رموز النهضة الفنية اللبنانية والعربية على السواء ، ومن 
أشهر تلك األغاني أغنية لبنان يا قطعة سما وطلوا أحبابنا 
طلوا ،  والليل ياليلى يعذبني ، وعّمر يا معمر العمار ، 
ومواويله  اغانية  وصفت  وقد  هذا   ، بالدي  هوا  يا  ونسم 

بالحديقة التي فيها جميع أنواع الزهور.

ويقال بان وديع الصافي كان متعاوناً  مع معظم المطربين 
والموسيقيين المعروفين في لبنان وفي العالم العربي مثل 
فيروز  والسيدة  رحباني  واألخوين  الوهاب  عبد  محمد 
الدين وفيليمون وهبة  والسيدة صباح ومع نصري شمس 
الحليم  وعبد  األطرش  فريد  مع   ً وأيضا  ناصيف  وزكي 
أبو  شارك  كذلك   ، مصر  في  الصافي  كان  عندما  حافظ 
فادي مع مطربين ومطربات من لبنان ومن الدول العربية 
ال  المثال  سبيل  وعلي   )DUEL( مزدوجة   ٍ اغان  في 
كرم  نجوى  الرائعة  المطربة  مع  المزدوجة  تلك  الحصر 

بصوتها الحنون وهي تنادي ابا فادي ) يا بيّي ( وهو ينادي 
نجوى بحنان االب البنته ) بيا بنتي ( ، تلك األغنية الرائعة 

المشتركة التي تأسر األلباب وتدغدغ العواطف . 

الصافي حديث  وديع  الحديث عن  إن   ، الكريم  القارئ  أيها 
المطرب  ألنه  الحدود  أبعد  إلى  شّيق  وشّيق  طويل  طويل 
كان  اذ   ، البارز  والمرتل  والمواويل  االغاني  شيخ  الرائع 
الدائمة  بابتسامته   ً متميزا   ً إنسانا  ذلك  كل  فوق  هللا  رحمه 
اصح  إذا  الخير  نفسية   ( باستمرار  طيبة  بنفسية  ويتصرف 
 ً ً مميزا  الطرب عمالقا  بنظر ملوك  يعتبر  التعبير ( وكان 

خسرته الساحة العربية الغنائية . 
الكبير جبران خليل جبران مرة “ انك اذا  وقد قال األديب 
ترنمت بأناشيد الجمال تجد من يصغي إلنشادك ولو كنت في 

قلب الصحراء “ . 
أما انا فأقول ) وبإذن من األستاذ جبران بالطبع ( انك يا أخي 
فانك   ، الصافي  وديع  ومواويل  وأناشيد  بأغان  ترنمت  اذا 
ستجد من يصغي ألغانيك وترانيمك ومواويلك ولو كنت تقف 

على أعلى الجبال . 
وأخيرا أقول بان وديع الصافي كان رجالً  عاطفياً  نقي القلب 
وكان  ولزمالئه  وألصدقائه  ولوطنه  ألسرته   ً محبا  وكان 
لمساعدة  الكريمة  يده  يمد   ً مؤخرا  عنه  علمت  كما  معطاًء 
الفقراء والمعوزين ، وعليه فأنني استذكر ما جاء في اإلنجيل 
المقدس قول الرب يسوع له المجد على الجبل اذ قال طوبي 

النقياء القلب ألنهم يعاينون هللا . 
رحم هللا أبا فادي برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه وألهم 

اله وذويه ووطنه لبنان جميل الصبر وحسن العزاء .

فريد جبرا عوض      
عضو إداري سابق     

عضو هيئة تحرير النشرة      
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األرثوذكســــي  للنادي  االدارية  الهيئـــة  مـــــن  تقديـــراً 
النادي  فـــي  طويلة  لفترات  خدمـــــوا  الذين  ألعضائــــــه 
ســــواء في الهيئات اإلدارية أو في اللجان العاملة أو أعضاء كان 
لهم دور مميز في تطور النادي وازدهــــــاره فـــــــي المجاالت 
االجتماعيـــــة والثقافية والرياضية وإلمكانية االستفادة من هذه 
الخبرات المتراكمة قررت لجنة النشرة اجراء لقاءات شهرية مع 

هؤالء المميزين وذلك لنشرها في االعداد المتتالية للنشرة .
ضيفنا لهــــــذا العـــــــدد من النشرة الدكتور عودة الياس الحلته 
) ابو الياس (  أعطاه هللا الصحة والعافية وامد فــــــي عمــــــــره 
نبذة عن سيرته  الدكتور عودة  لنا  استعرض  بأن  الحوار  وبدأنا 
بعض  في  النقاش  تخللها  االسئلة  بعض  بتوجيه  قمت  ثم  الذاتيه 

المواضيع الشيقة عن حياته الحافلة بالعطاء .
االسم والمولـــــــــــد : الدكتور عودة إلياس الحلته ولد في مدينة 
اللد عام 1928 , وتلقى دراستـــه االبتدائية الدنيا في مدرســـة 
اإلرسالية اإلنجيلية , ثم التحق بمدرسـة الفرندز للبنين في مدينة 
رام هللا , حيث استمر فيها حتى نهاية المرحلة الثانوية . ثم التحق 
بالجامعة االمريكية في بيروت عام 1946 , وحصل منها عام 

1950 على درجة البكالوريس في اآلداب .
عـــودة  مارس  االميركية  الجامعة  في  دراستـــــــه  واثناء   
األنشطة الرياضية واألجتماعيــــة , ففي نشاطه الرياضي كان 

عضواً في فريق كرة الطاولة وكرة القدم  .
في  عامالً  عضواً  عوده  كان  واالجتماعي  الثقافي  نشاطه  وفي 
ثقافي  طابــع  ذات  طالبيه  جمعية  وهي  الوثقى  العروة  جمعية 

اجتماعي سياســـــي .
الدكتور عودة متزوج من السيدة ليندا فؤاد انضوني بطشون وله 
الواليات  الياس ورامز وسامي جميعهم يعملون في  ثالثة اوالد 

المتحده .
يسكن في فيال صغيرة في ضاحية الرشيد حولها حديقة جميلة من 

اشجار الفواكـــه .
الحياة العملية : بعــــــد تخرجه من الجامعــــــــة عمل مدرساً في 
كلية بير زيت لمــــــــدة عامين 1950 – 1952 ثم انتقل للعمل 
مديراً  الفلسطينين  الالجئين  وتشغيل  غــــــوث  وكالــــــة  مع 
للتربية والتعليم فـي الضفة الشرقيــــة من االردن ) باستثناء اربد 

ومخيم الكرامة ( 
في عام 1964 انتدب من قبل وكالة الغوث في بعثة دراسيــــــــــه 
للحصول على دبلوم في االحصاء والتخطيط التربوي في المركز 
منظمة  باشراف  بيروت  في  التربية  موظفي  لتدريب  االقليمي 

اليونسكو .

6

لقاء
“حديـــــث الذكريـــــــات”

منطقة  في  الالجئين  غوث  لمدراس  للتعليم  مديراً  تعينه  تم  تخرجه  وبعد 
اربـــد .

في عـــــام 1967 انتدب من قبل وكالة الغوث لمدة عام الدارة المدرسة 
الوطنيه االرثوذكسيه بناٍء على طلب جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسيــــة 
حيث  المهمـــــــة  هذه  في  واستمــــــر  المدارس  هـــــــذه  على  المشرفة 
المدرسة  هــــذه  اصبحت  وفي عهده   , الغــــــــوث  وكالــــة  من  استقال 

رائدة في التعليم المختلط والمجــــال التربـــوي الحديث .
عام  حيث حصل  الجامعيـة  دراسته  عودة  تابع  هذه  عملــه  فترة  وخالل 

1967 على دبلوم في التربية من الجامعة االردنية .
بعثـــة  االرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  منحته   1978 عــــام  وفي 
درجة  على  للحصول  المتحـــــدة  الواليات  في  يوتا  جامعة  الى  دراسية 
الدكتوراه في االدارة التربوية وتخرج عام 1980 , عاد بعدها للعمل في 
المدرسة االرثوذكسيــــــــــــة الى عـــــــــــام 1990 وخالل هذه الفترة 
اختير ليكون عضــــواً في اللجنة التربوية بوزارة التربية والتعليم االردنية 
لمــــــــــدة 5 سنوات وبعد استقالتـه من المدرسة عمل استاذاً مساعــــــــداً 
ومديراً لدائرة القبول والتسجيل في جامعة االسراء وفي عام 1994 للعمل 

كمستشار تربوي في اكاديمية عمـــــان .
انتخب عضــواً في الهيئـــــــة االداريـــــة لمركــز الدراسات المسكونية 

فـــــي االردن .
في المجال الرياضي : كان الدكتور عودة يمارس لعبة كرة الطاولة والتنس 
االرضي ولـــه نشاطات رياضية اخرى ومن ابرزها تعينـــه رئيساً ألتحاد 
الكرة الطائرة وقد انتدب من قبل االتحاد العربي لكرة الطائرة الذي عقد 

في طوكيو اليابان عــــــام 1977 .
رئيساً  واصبح  الجمباز  اتحاد  تأسيس  في  عودة  الدكتور  ساهم  وقـــــــد 

	  



77

لـــه عام 1981 وأفاد الدكتور عودة انـــــه وبناء على طلب معالي 
وزير الرياضة والشباب برغبـــة جاللة الملك الراحل الحسين بن 
طالل ان ادعــو فريق الجمباز الروماني بقيادة الالعبــــة الدوليـة 
الرومانية  السفارة  مع  اتصلّت  حيث  كوماناتشي  ناديـا  المشهورة 
وتـــم دعــــوة االتحاد االولمبي الروماني للجمباز حيث سافـــرت 
الى رومانيا وتعاقدت معهم وتم استضافتهم في عمان حيث حضرت 
الالعبة ناديا وفريقها وقدمت عروضاً خالبـــة على مختلف االجهزة 
العروض  هـــــــــذه  ونالت  الرياضية  المدينة  الجمبازية في صالة 
استحسان الجمهور وتميزت بروعة األداء والرشاقة وكانت البداية 
ألنتشار هــــذه اللعبة فـــــــــي االردن , واستقـــر في هذا المنصب 
انتدب  الميدان  هذا  فـــــــــي  عملـه  وخالل  سنوات  عشـــرة  لمدة 
فــــــــــي كل من  للجمباز  الدولي  العامــة لالتحاد  الهيئة  لحضور 
اولمبياد لوس انجلــــوس في امريكا ولشبونــه في اسبانيا كما انتدب 
مـن  فــــــــي كل  للجمباز  العربــي  االتحاد  اجتماعات  لحضــــور 
العــراق وسوريا والمغرب وكذلك فقد تــم تكليفه للعمل في منصب 
تحت  عمان  في  عقد  الذي  للجمباز  االول  العربـي  المؤتمر  رئيس 

رعاية معالي وزير الشباب .
االداريـــة  الهيئة  في  عضـواً  عودة  الدكتـــور  تعيين  تـــم  كمـــــا 

للجنة االولمبيـــــة االردنيـــــة .
نشاطات الدكتور عودة في النادي االرثوذكسي – يقول  : 

انتسبت الى النادي االرثوذكسي بعد تاسيسه فـي عمان عام 1952 
وكنت اتردد عليه يومياً للعب التنس األرضي حيث كان هناك ناديين 
فقط لهـذه اللعبة النادي االرثوذكسي ونادي السيارات الملكي وكان 

موقعــــــــه فـي جبل التاج 
من  يتكون  النادي  كان   : السابق  موقعه  في  النادي  ذكريات  وعن 
طابق ارضي وطابق اول وبه غرفـــة لممارسـة االلعاب الداخليــــة 
تستعمل  كبيرة  وصالة  والبريدج  الزهر  وطاولــة  الشطرنج  مثل 
كقاعة استقبال يقدم فيها الطعام والشراب وتقام بها االحتفاالت مثل 
ويوجد  فـــزع  الياس  موسيقى  وبمشاركة  السنة  رأس  عيد  احتفال 

كذلك ملعب لكرة السلة وملعبان للتنس  .
كنت عضواً فــــــي اللجنة االجتماعيـــة برئاسة المرحوم نقوال ابو 
بتوزيع  نقوم  وكنا  المناسبات  كافة  في  للحفل  عريفاً  وكنت  خضر 

الهدايا وبيع اليانصيب في تلك الحفالت.
تميز النادي في لعبـة كرة السلة وكان من ابـــرز الالعبين توفيق 
شنوده وجورج ابو خضر ورزق المصري الذي اصبح مدرباً فيما 
بعد , وكان من ابرز االندية المنافسة في ذلك الوقت النادي األهلي .
وكنت اثناء عملي في وكالة الغوث ازور المدارس االهلية لتسجيل 
اسماء ابناء الالجئين وتعرفت خاللها على االب بطرس عكشه – 

الى  السلة  فريق كرة  استعداده الرسال  وابدى  المصدار   / الالتين  دير 
النادي االرثوذكسي وكان من ابرز الالعبين اميل كورو ونبيل المشيني 

وجورج عابودي حيث فاز حينها النادي االرثوذكسي بالبطولـــة .
النادي االرثوذكسي في موقعه  :

فــي اواخر الستينيات طلب المرحوم سليمان السكر عقد اجتماع هيئة 
غير عادية من اجل شراء قطعة ارض في عبدون ويومها حصل نقاش 
حاد واعتراضات مــن البعض اال انه وفي النهاية تم اخذ القرار باالغلبية 

لشراء قطعة االرض الحالية لبناء النادي  .
وفـــي النادي الجديد كنت عضوٍا في اللجنة االجتماعية وقمت بناٍء على 
واالطفال  للشباب  نشاطات  بتوفير  باالعتناء  سابا  حليم  المرحوم  طلب 
في  أخرى  العاب  اضافة  ثم  لالطفال  ومالعب  حديقة  اقامـة  تم  حيث 

الحديقة وتعيين مشرفين للتواجد في الملعب اثناء تواجد االطفال .
والنادي  االرثوذكسية  المدرسة  بين  ما  الوثيق  بالتعاون  اساهم  كنت 
كرة  خاصة  للنادي  رديفاً  المدرسة  منتجات  تكون  بحيث  االرثوذكسي 
السلة لألناث ونظراً لعدم وجود اندية تحتضن كرة السلة لألناث اتصلت 
مع االتحاد السوري في ذلك الوقت وقمت بإجراء مجموعة من المباريات 

مع فرق المدارس السورية فــي سوريا.
وعلى مستوى المدربين فقد كنت اضع مدربـي المدرسة تحت تصرف 

النادي مثل مــراد بركات ورزق المصري .
انتخبت عضواً في الهيئة االدارية للنادي للفترة 1981 – 1983.

يعجبني بالنادي الجو العائلي المريح ويعتبر النادي االرثوذكسي معلم من 
معالم األندية االردنية من حيث األمــور الثقافية واالجتماعية والرياضية 
وأتمنى ان يحافظ على مستــــواه الرفيع سيما في ضوء المتغيرات في 

المجتمع الحالي 
هذا وبالرغــم من محبتي واعتزازي بالرسالة التي يقوم النادي اال انني 
اتردد بالذهاب اليه هذه األيام بسبب انتشار ظاهرة األراجيل وخصوصاً 
بين األنسات الصغيرات وأتمنــــــــــــى ان تجد الهيئة االدارية حالً لهذه 
واالطفال  المدخنين  غير  من  النادي  رواد  على صحة  حفاظاً  المشكلة 

المتواجدين مع اولياء امورهم .
وفي ختام اللقاء نتمنى للدكتور عودة الحلته الصحة والعافية ونتمنى على 
للنادي  شبابنا اليوم االقتداء بروح المحبة والوفاء والعطاء واالخالص 

االرثوذكسي .
            

اجرى اللقاء : المهندس ريمــون حلتــه    
عضو الهيئة اإلدارية    

منسق هيئة تحرير النشره  واللجنة الثقافية                                                                                                       
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اخبار النادي

8

تهنئة و مباركة
تتقدم الهيئة اإلدارية للنادي من السيدة جاكلني خوري – عضو الهيئة 

اإلدارية سابقا ورئيسة جلنة السيدات في النادي بالتهنئة والتبريك مبناسبة 

فوزها برئاسة االحتاد األردني للسباحة اثر االنتخابات التي جرت مؤخرا .

نتمنى لها وجمللس إدارة االحتاد األردني للسباحة كل التوفيق والتقدم 

والنجاح في خدمة رياضة السباحة في أردننا احلبيب والعمل على تقدمها 

وتطوير جميع أركانها ..... وألف مبروك .
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الهيئة اإلدارية تكرم العبات كرة الطاولة

يوم  مساء  األرثوذكسي  للنادي  اإلدارية  الهيئة  وكرمت  استقبلت 
على  اإلدارية  الهيئة  قاعة  في   2013/10/30 الموافق  األربعاء 
اللواتي  للسيدات  الطاولة  بكرة  األرثوذكسي  النادي  فريق  شرف 
في  البطولة  وكاس  الفضية  الميداليات  وتقلدنا  الثاني  المركز  حققنا 
بطولة األندية العربية الخامسة والعشرين لكرة الطاولة والتي أقيمت 
في عمان خالل الفترة من 18-2013/10/24 وهو أفضل انجاز 

حصل عليه نادي أردني في تاريخ كرة الطاولة األردنية. 
اللعبة  لنجوم  للنادي   اإلدارية  الهيئة  من  تقديراً  التكريم  هذا  وجاء 
من السيدات ولمدربها السيد يوسف أسعد ليكون حافزاً  لهن لتحقيق 

المزيد من االنجازات التي نفتخر بها على الدوام .
مبروك للجنة الرياضية – لجنة كرة الطاولة ولجميع أسرة النادي 

األرثوذكسي هذا االنجاز . 

 حفل وداع لمدرب كره القدم النسوية
األستاذ داهود دبابنه

داهود التربوي  لألستاذ  تكريمي  للنادي حفل  اإلدارية  الهيئة   أقامت 
النادي في  النسوية  القدم  لكرة  كمدرب  عملة  انتهاء  بمناسبة   دبابنه 

األرثوذكسي.
  وألقى السيد فوزي شنوده / رئيس النادي كلمة شكر فيها دبابنه على

 جهوده وتمنى له دوام التوفيق والنجاح .
واللجنة اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من   ً عددا  التكريم  حفل   وحضر 
بالنشاط لالرتقاء  السبل  أفضل  حول  الحديث  دار  حيث   الرياضية 
 الرياضي والفرق الرياضية المختلفة لرفع راية النادي األرثوذكسي

 ...راية العز والنجاح والخلق الرياضي الرفيع .
 امين السر
الدكتور رجائي نفاع
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نشاطات اللجنة الرياضية
 نتائج بطولة سن 13 بكرة السلة

ضمن بطولة األندية لفئة سن 13 بكرة السلة والتي نظمها 
احتاد اللعبة مبشاركة )8( أندية هي :

األرثوذكسي ، الرياضي ، التطبيقية ، مدارس االحتاد ، الكلية ، 
نشامى األردن ، الشجرة ، اجلليل 

فقد جاءت نتائج فريق النادي باملرحلة األولى ذهاب كما يلي : 

فوز النادي األرثوذكسي على نادي الشجرة 81 – 9 
فوز النادي األرثوذكسي على نادي نشامى األردن 70 - 10

فوز النادي األرثوذكسي على نادي الكلية 90 – 88 
فوز النادي األرثوذكسي على نادي مدارس االحتاد 48 - 25

في  استكمالها  بعد  البطولة  نتائج  باقي  نشر  يتم  وسوف 
العدد القادم .

 نتائج بطولة سن 19 بكرة السلة

ضمن بطولة األندية لفئة سن 19 بكرة السلة والتي نظمها 
احتاد اللعبة مبشاركة )7( اندية هي :

 ، يوبا  كفر   ، احلرية   ، التطبيقية   ، الرياضي   ، األرثوذكسي 
االشرفية ، جديتا 

فقد جاءت نتائج فريق النادي باملرحلة األولى ذهاب كما يلي : 

1. فوز النادي األرثوذكسي على نادي احلرية 80 – 44 
2. فوز النادي األرثوذكسي على نادي كفر يوبا  111 - 30

3. فوز النادي األرثوذكسي على نادي جديتا 58 – 17 
العلوم  نادي  فريق  امام  األرثوذكسي  النادي  فريق  خسارة   .4

التطبيقية 59 -57 

في  استكمالها  بعد  البطولة  نتائج  باقي  نشر  يتم  وسوف 
العدد القادم .

تهنئة وتبريك

النادي  إدارة  يسر 
تتقدم  ان  األرثوذكسي 
وأسمى  التهاني  بأطيب 

آيات التبريك الى 
العبة كرة السلة ماسة مراد بركات 

مبناسبة زواجها من السيد قدر سامي مثقال الفايز 
مساء يوم اجلمعه املوافق 2013/10/25

 مشاركة مفيدة لسيدات السلة باإلمارات

ضمن مشاركة فريق السيدات لكرة السلة في بطولة بني 
أقيمت  والتي  للسيدات  السلة  لكرة  الثالثة  الدولية  ياس 
في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة فقد لعب فريق 

النادي )5( مباريات جاءت نتائجها على النحو التالي : 
خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق نادي املقالون 84 

77 –
خسارة فريق النادي األرثوذكسي أمام فريق الفتاة الكويتي 

 54 – 57
الزمالك  نادي  فريق  متام  األرثوذكسي  النادي  فريق  خسارة 

املصري 72 – 60
فوز النادي األرثوذكسي على نادي منتخب اإلمارات 64 – 40 
فوز النادي األرثوذكسي على نادي بني ياس اإلماراتي 72 - 60

في  اخلامس  املركز  النادي  فريق  حقق  فقد  النتائج  وبهذه 
البطولة 

 فوز املدرب رياض بنات بسباق املارثون الدولي

في ضوء مشاركة مدرب فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي 
لفريق  مدربا”  مؤخرا”  تعيينه  مت  والذي  بنات  رياض  السيد 
السيدات نظرا” لكفاءته وقدراته في مجال كرة القدم فقد 
جاءت مشاركته في سباق املاراثون الدولي املسافة 42 كم 
عمان  امانة  مع  بالتعاون  سامسوجن  شركة  نظمته  والذي 

الفوز  من  الكبرى 
لفئته  االول  باملركز 

العمرية .

فإننا  اجلهود  وبهذه 
بخالص  اليه  نتقدم 

التهنئة والتبريكات.

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية 

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر شهر أيلول  2013 
كتالي : 

المركز األول عيسى الرنتيسي                  
المركز الثاني : زياد عساكرية 
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Oktoberfest
تحت رعاية شركة سعد ابو جابر أقامت اللجنة االجتماعية للنادي األرثوذكسي الحفل السنوي Oktoberfest وذلك يوم 
الخميس الموافق 2013/10/10 في قاعة وهبة تماري وتخللت الحفل مسابقات وجوائز عدة شارك فيها الحضور و كانت 
جميع الجوائز مقدمة من الشركة الداعمة، وقد استمتع الجميع بهذا الحفل الساهر على أنغام الDJ و اللجنة االجتماعية 

تشكر جميع من ساهم في انجاح هذا الحفل وتخص بالذكر كادر قسم الطعام والشراب. 

نشاطات اللجنة االجتماعية

10
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احتفال النادي األرثوذكسي بعيد رفع 
الصليب المكّرم

14

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

وبرعاية صاحب  اإلدارية  الهيئة  بدعوة كريمة من رئيس وأعضاء 
السيادة المتروبوليت فينيذكتوس الجزيل االحترام ،متروبوليت فيالدلفيا 
،  نظمت اللجنة االجتماعية في النادي األرثوذكسي بالتعاون مع اللجنة 
التنسيقية للشبيبة األرثوذكسية حفل عيد رفع الصليب الكريم المحيي 
،  وذلك الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 2013/9/27 
فيلومينوس  المطران  االحتفال  حضر   . للنادي  الشرقية  الساحة  في 
البطريركي  والوكيل  بيال  أساقفة  رئيس   ، االحترام  الجزيل  فرحات 
للروم األرثوذكس في شمال المملكة . وعدد كبير من اآلباء األجالء 
من مختلف الكنائس األرثوذكسية في المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة 

التنفيذية للجمعية األرثوذكسية وجمع غفير من المؤمنين من أعضاء 
النادي ورواده . أحيت الحفل بالتراتيل البيزنطية الخاصة بهذا العيد 
األستاذ  المرنم  بقيادة  المفرق   / العذراء  السيدة  رقاد  جوقة  المقدس 
بقيادة  الهيكل  الى  السيد  دخول  جوقة  مع  وبالتعاون  سماوي  رامي 
االستاذ ماجد مخامره كما عزفت مجموعة كشافة ومرشدات عمان 
األرثوذكسية موسيقاها الشّجية مبتهجة بالعيد المقدس عند بدء االحتفال 
وختامه وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن قصة رفع الصليب المكرم 

يشرح فيه بضعة دقائق عن قصة رفع الصليب . 

تم توزيع حب الرمان الذي أعدته اللجنة االجتماعية في أكياس ومع 
قسطنطين  الملكين  الرسل  المعادلي  القديسين  أيقونة  رمان  حبة  كل 
وهيالنه مقدمة من مطرانية الروم األرثوذكس ، وصليب من الخشب 
، باإلضافة إلى الحلوى على جميع المدعوين الحضور عند الدخول 

نشاطات اللجنة االجتماعية

إلى ساحة االحتفال مما أكد على تنظيم الحفل الذي خرج رائعا ومميزا.

كلمة  ثم  شنوده   فوزي  السيد  النادي  رئيس  من  بكلمة  الحفل  استهل 
تالها  االحترام  الجزيل  فينيذكتوس  المتروبوليت  السيادة  صاحب 
معاني  فيها عن  تحدث  نكتاريوس منصورحيث  االشمندريت  بالنيابة 
العيد السامية وأن الصليب هو رجاء وايمان وعقيدة وحياة  ، وعن 

المحبة والوئام والعيش المشترك بين جميع االديان .

دخول  وجوقة  المفرق   / العذراء  السيدة  رقاد  كنيسة  جوقة  بدء  قبل 
السيد الى الهيكل بترتيل التراتيل الخاصة بهذا العيد المقدس ، قامت 
الديني ثم  مجموعة كشافة يافا باستعراض كشفي يليق بهذا االحتفال 
البيزنطي  باللحن  العيد  بهذا  الخاصة  الترانيم  بترتيل  الجوقات  بدات 

فأبدعت .

 ً ايضا  سمعان  نتالي  واالنسة  عصفور  حال  االنسة  من  كال  وقامت 
خاصة  وبانشودة  السعيدة  بالمناسبة   ً احتفاال  جميلة  منفردة  بتراتيل 
لجاللة الملك حفظة هللا ورعاه وبعدها اقام صاحب السيادة ومعه قدس 
الكهنه االجالء صاله خشوعية خاصة بالعيد حيث تم التقديس الرمان 
باغصان الريحان المعد لهذه الغاية وتليت خاللها  الطلبات السالمية ، 
مع الدعاء أن يحفظ هللا صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين 
المعظم ويسدد خطاه ليبقى االردن واحة أمن استقرار وأيضا أن يحفظ 
ولي العهد سمو االمير حسين ابن عبدهللا المعظم  والحكومة الرشيدة 
ونشامى الجيش ورجال األمن  وجميع المؤمنين ، وشاركه الحضور 
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والجوقة مرتلين معه خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك .. اني 
أنا مدينتك يا والدة االله أكتب لك رآيات الغلبة يا جندية محامية 
... وبعدها قام صاحب السيادة بتوزيع حب الرمان المقدس على 
الكهنة االجالء ورئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية ورئيس وأعضاء 
انجاح  على  عمل  من  وكل  التنسيقية  واللجنة  االجتماعية  اللجنة 

االحتفال .

ثم قام صاحب السيادة والحضور بإشعال النار - وهي اإلشارة التي 
وعدت بها الملكة هيالنه ابنها الملك الرومي المسيحي قسطنطين 
على رؤوس  النار  بإشعال  وذلك   الحقيقي  الصليب  وجود  بخبر 
األلعاب  وأطلقت   ، الحضور  ذلك  وسط تصفيق  وتم    - الجبال 
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 انجاح هذا االحتفال . 

كان االحتفال مميزا في التنظيم ومتابعة برنامج الحفل وخصوصا 
وجود  نشامى رجال األمن العام مشكورين وأيضا رجال الصيانة 

في النادي وجميع اإلداريين والعاملين في إدارة النادي .. 

وقناة  الفضائية  نورسات  قناة  تلفزيونيا  االحتفال  وقائع  بنقل  قام 
هذه  على  والتقدير  الشكر  كل  لهما  نقدم  واللتين  الفضائية  رؤيا 
اللجنة  رئيسة  الى  والتقدير  الشكر  كل  ونقدم  كما  المميزة.  اللفتة 
على  دأبوا  الذين  اللجنة  وأعضاء  قاقيش  ديما  االنسة  االجتماعية 
كل  المقدس  الصليب  رفع  عيد  حفل  المهيب  االحتفال  هذا  تنظيم 
عام وبهذا التنظيم المميز. كان عريف الحفل لهذا االحتفال اآلنسة 

سائدة حداد .

أيها العود المغبط حافظ المسكونة كلها ..

امنح كل من شارك في هذا االحتفال العظيم الصحة والعافية ،،،

وكل عام وأنتم بخير

15
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نشاطات اللجنة االجتماعية
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بسم األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين

نيافة المتروبوليت فينذكتوس الجزيل االحترام / راعي هذا الحفل

نيافة المطران فيلومينوس الجزيل االحترام  

قدس االرشمندريت نكتاريوس المحترم

اآلباء الكهنة األجالء

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة المحترمين

رؤساء الجمعيات والمؤسسات األرثوذكسية المحترمين 

رئيس ونواب وأعضاء الهيئات اإلدارية السابقة للنادي المحترمين 

بقيادة   – المفرق  العذراء/  السيدة  رقاد  كنيسة  وأعضاء جوقة  رئيس 
السيد رامي سماوي المحترم

 – الصويفية  الهيكل/  إلى  السيد  دخول  كنيسة  وأعضاء جوقة  رئيس 
بقيادة السيد ماجد مخامرة المحترم

الحاضرين معنا هذه  النادي والضيوف  الكرام من أعضاء  الحضور 
الليلة المباركة في هذا النادي العريق الذي هو بيت الجميع 

أيها الحفل الكريم اسعد هللا مساءكم بكل الخير والمحبة , 

اإلدارية  الهيئة  أعضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
بمناسبة  أجمل ترحيب  بكم جميعا  بعمان نرحب  األرثوذكسي  للنادي 
غالية على قلوبنا جميعا وهي رمز مسيحيتنا وعنوان وجودنا اال وهو 
عيد رفع الصليب المقدس الذي دأب النادي األرثوذكسي على االحتفال 
والذي  المؤمنين  جماعة  مع  الوقت  هذا  مثل  في  عام  كل  رسميا  به 

سنستمر باالحتفال به عاما بعد عام ..... بأذن هللا .

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

السادة الحضور الكرام ,

ان جذورنا كعرب مسيحيين في األردن يمتد إلى أعماق هذه األرض 
الطيبة ومشاركتكم لنا هذا االحتفال إنما هو لتوثيق هذه المسيرة فنحن 

في األردن مسيحيون ومسلمون متساوون بالحقوق والواجبات .

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

الشكر الجزيل لكل من ساهم وعمل ودعم في إقامة هذا االحتفال وعمل 
واللجنة  األرثوذكسي  بالنادي  االجتماعية  اللجنة  إنجاحه خاصة  على 

التنسيقية للشبيبة األرثوذكسية وكافة موظفي النادي األرثوذكسي.

كما نشكر رجال األمن العام والدفاع المدني على وقفتهم معنا في هذا 
االحتفال .

كما نرحب ترحيبا حارا بقدوم مجموعة كشافة مدينة يافا األرثوذكسية 
والمسؤولين بالجمعية األرثوذكسية هناك - لعمان للمشاركة معنا في 
هذا االحتفال المهيب ونقول لهم قدمتم أهال ووطئتم سهال بين أهلكم 
وذويكم و أود أن أغتنم هذه المناسبة القدم لكم التهاني والشكر على 
األداء المميز الذي قمتم به مساء أمس على مسرح المدرسة الوطنية 
األرثوذكسية الذي كان بالفعل عرضا شيقا ومميزا , متمنيا لكم دوام 

التقدم والنجاح واالستمرار في هذا النهج السليم.

شكرنا يذهب أيضا إلى كشافة ومرشدات مجموعة عمان األرثوذكسية 
النادي  يقيمها  التي  النشاطات  معظم  في  معنا  يتواصلون  دائما  الذين 

األرثوذكسي .

رؤيا  محطة   )Tele Lumiere( نورسات  محطة  ننسى  ال  كما 
األردنية اللتين حضروا خصيصا لتغطية هذا االحتفال الديني والشعبي 
السنوي فلهم منا كل الشكر والتقدير واالحترام وإلى كل مشاهدي تلك 

المحطات المحببة إلى قلوبنا جميعا .

الجاللة  ظل حضرة صاحب  في  خير  بألف  واألردن  وانتم  عام  كل 
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه وسدد على 

الخير خطاه .

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

فوزي عبد المسيح شنوده 

رئيس النادي األرثوذكسي

عمان في : 2013/9/27

 كلمة رئيس النادي بعيد رفع الصليب
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مسابقة الرسم للمدارس

اقامت اللجنة الثقافية في النادي االرثوذكسي “ مسابقة الرسم 
بكلمة  الحفل  افتتح  وقد  عمان  في  الخاصة  المدارس  بين   “
ترحيبية للمهندس سمير بشارات رئيس اللجنة الثقافية وتلتها 
الثقافية  اللجنة  عضو  زريقات  الصراف  ديان  السيدة  كلمة 

طبيعة  على  الضوء  فيها  القت  الرسم  مسابقة  لجنة  رئيسة 
عنوان  تحت  السنه  لهذه  كانت  والتي  المسابقة   واهداف 
اثنا عشر   ) “ وقد شاركت ) 12  السالم  “ وعلى االرض 
مدرسة بالمسابقة بـ ) 173 ( لوحة ، بذلوا فيها الطالب كل 

الجهد واالبداع . 

الصفوف  لطالب  االولى   ، فئتين  ضمن  المسابقة   كانت 
الصفوف  لطالب  والثانية   ) السادس   ، الخامس   ، الرابع   ( 

) السابع ، الثامن ، التاسع ( . 

وتم تقيم وانتقاء اللوحات الفائزة والجوائز التقديرية من قبل 

نشاطات اللجنة الثقافية

لجنة تحكيم اكاديمية مؤلفة من السادة : 

الدكتور محمود صادق : استاذ وعميد كلية الفنون الجميلة في 
الجامعه االردنية وجامعة اليرموك سابقا ً .

الدكتور ياسر دويك : استاذ في كلية الفنون الجميلة في الجامعه 
االردنية وعضو مؤسس في رابطة الفنانين التشكيليين . 

السيدة سعاد حوراني : خريجة فنون الجميلة جامعه دمشق 
وصاحبة جاليري “ رؤى “ للفنون الذي تاسس عام 1990 . 

واوضح  واهميته  الفن  عن  كلمة  صادق  محمود  د.  القى  ثم 
بالجوائز  الفائزة  اللوحات  اختيار  في  اعتمدت  التي  المعايير 

النقدية والجوائز العينية .

تم تكريم لجنة التحكيم وتوزيع الجوائز على الطالب الفائزين 
النادي  رئيس  شنودة  فوزي  السيد  الحفل  راعي  قبل  من 

األرثوذكسي .

ذوو  من  حديثي  مريم  للطالبة  تقديرية  هدية  رصد  تم  كما 
دعما  شرف  الحميد  عبد  مدرسة  من  الخاصة  االحتياجات 

لمشاركتها .

الفضائية  من  قناة رؤيا   المسابقة  على  لقطات من   نقل  تم 
االحتفال على  اليوتيوب تحت اسم  ) مسابقة الرسم في النادي 

األرثوذكسي ( . 

فيمايلي أسماء المدارس المشاركة : 

-  كلية سيدة الناصرة / جبل الحسين
 - المدرسة المعمدانية

 - مدرسة راهبات الوردية / مرج الحمام
 - مدرسة المونتسوري

 - روم الكاثوليك / االشرفية
 - المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني

18

 لوحات الرسم

لوحات الرسم للجوائز االولى – الفئة االولى 

المهندس سمير بشارات رئيس اللجنة الثقافية والسيدة 
ديان الصراف زريقات عضو اللجنة الثقافية 
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 - مدرسة الروم األرثوذكس / الفحيص
 - مدرسة عبد الحميد شرف

 - المدرسة االهلية للبنات
 - مدرسة كلية راهبات الوردية / الشميساني

 - المدارس العصرية
 - كلية الدي السال / الفرير

أسماء الفائزين األوائل للفئتين :

الفئة األولى :

المونتيسوري  /  مدرسة  الربابعه  ليلى عبدهللا  الطالبة   / االولى  الجائزة 
الحديثة .

الوطنية  المدرسة    / الشرقاوي  عامر  سلينا  الطالبة   / الثانية  الجائزة 
األرثوذكسية - الشميساني. 

الجائزة الثالثة / الطالبة زينة العتال / مدرسة المونتيسوري الحديثة .

الفئة الثانية : 

الوطنية  المدرسة   / الزوبعي  حال  الطالبة   / االولى   الجائزة 
األرثوذكسية - الشميساني  . 

الثانية / الطالب جاد فادي الصباغ / مدرسة راهبات الوردية -  الجائزة 
مرج الحمام . 

الجائزة الثالثة /  الطالبة ميريل عيسى ديب / مدرسة كلية سيدة الناصرة 
- جبل الحسين.

وقد تم تفديم الجوائزمن قبل مكتبة سمير وغسان مشكورين.

أسماء الفائزين بالجوائز العينية : 

الطالب طالل اكرم حمزه من المدارس العصرية . 

الطالب كريم داود مسلم من المدرسة الوطنية االرثوذكسية / الشميساني . 

19

 لجنة التحكيم 

الفئة  من  الثالثة  الجائزة  تستلم  العتال  زينه  الطالبة   
االولى 

لوحات الرسم للجوائز االولى – الفئة الثانية 

الفئة  من  الثانية  الجائزة  تستلم  الشرقاوي  عامر  سيلينا  الطالبة   
االولى 

الطالبة حال الزوبعي  تستلم الجائزة االولى  من الفئة الثانية 

 المعلمة روان زبانه تستلم الجائزة  االولى من الفئة االولى بدل 
الطالبه ليلى ربابعه بسبب السفر 
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نشاطات اللجنة الثقافية
الطالبة زين فهد سلطان من كلية سيدة الناصرة / جبل الحسين . 

الطالب يعقوب القسوس من مدرسة راهبات الوردية / مرج الحمام . 

الطالب خالد المناصرة من المدرسة المعمدانية . 

الطالبة ياسمين القضاه من مدرسة المونتيسوري الحديثة. 

الطالبة سبل العرموطي من مدرسة المونتيسوري الحديثة .

الطالبة غالية حموري من المدارس العصرية .

الطالب يوسف سلطان من مدرسة الراهبات الوردية – مرج الحمام .

الطالبة دانا عبدهللا ابراهيم مسمار من مدرسة راهبات الوردية – مرج الحمام . 

الطالبة منى صالح الدين الزعبي من مدرسة راهبات الوردية – مرج الحمام . 

  الطالبة مريم حديثي تستلم الجائزة التقديرية 

صورة جماعية مع الفائزين 

 الطالبة ميريل عيسى ديب  تستلم الجائزة الثالثة من الفئة الثانية

 الحضور 

 لوحات الرسم

 الحضور 

الطالب  جاد فادي الصباغ يستلم الجائزة الثانية من الفئة الثانية 
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زاوية المعلومات 

أخي السائق 
السرعة وعدم االنتباه أثناء قيادة 
المركبة سبب لكثير من الحوادث، 
تمهل وانتبه وال تعرض سالمة 

المشاة للخطر . 
مع تحيات مديرية األمن العام 

إدارة العالقات العامة 

ألعضاء وضيوف النادي األرثوذكسي الكرام 

منذ بداية شهر تشرين الثاني يقدم مطعم 
النادي وجباته الشهية بحسب قائمة الطعام 

ادناه : 

      
  أهال وسهال بالجميع

حكمة العدد
   والذي نفسه بغير جمال ٍ 

ال يرى في الوجود شيئا ً جميال ً                                                  
) ايليا ابو ماضي (                                                                               
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النادي األرثوذكسي ممثال ً برئيسه وبهيئته اإلدارية 

ولجانه المختلفة
ينعى المرحوم

 
" ميشيل موسى روفائيل سنداحة  " الرئيس السابق 

لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية الذي توفى 
مأسوفا ً عليه وعلى خصاله الحميدة يوم الخميس 

الموافق 2013/10/31 .
 

ويتقدم النادي األرثوذكسي بالعزاء الحار ألرملته 
وألوالده ولبناته ولجمعية الثقافة والتعليم 

األرثوذكسية  سائال ً هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد 
الكريم بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه انه 

سميع مجيب للدعوات .   
" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "

رئيسة وأعضاء لجنة العضوية يتقدمون من زميلتهم 
عضو اللجنة اآلنسة رونى سنداحة وعائلتها بأحر 

التعازي والمواساة بوفاة والدها الطيب الذكر 
المرحوم

ميشيل سنداحة

ضارعين إلى الرب اإلله أن يتغمده بواسع رحمته 
وليكن ذكره مؤبدا

الموظف / مجد 
سمير فاخوري

يعمل في في دائرة الطعام 
والشراب بوظيفة سفرجي 

منذ تاريخ 02/0١/20١١
اجلدية  والنشاط في العمل 

وحسن استقبال اعضاء 
النادي وضيوفهم وتقدمي افضل مستوى خدمة لهم 

كانت هي الدافع ملوظفنا باجتاه التميز وبفوزه بلقب فارس 
الشهر

ادارة النادي تهنىء املوظف مجد  وتتمنى له املزيد من 
املثابرة والعطاء .

فارس الشهر

الدعاء
***

ايها الرب
الهي

احمدك بكل
قلبي

أفرح وابتهج
بك

وارنم السمك
ايها العلي

المزمور رقم 9

 نعي وجيه فاضل

              Day                                Daily Special                                        

	 •		Saturday																						Sajieh																																																																												

	 •		Sunday																								Sawani	(many	kinds)																												

	 •		Monday																							Seafood	Platter(for	2	persons)														

	 •		Tuesday																							Falafel																																																		

	 •		Wednesday																		Mexican	Food	(Taco+	Quesadilla)		

	 •		Thursday																						Fish	(Sultan	Ibrahim,	Denis)																	

	 •		Friday																										Mixed	Grill	(for	4	persons)																				
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عائالتنا

اكاليل  مباركة

كاترينا ابراهيم دبور         2013/7/12 فؤاد جميل شحاده   

نادين نعمه اللحام        2013/10/19 رشبل طنوس العاقوري  

تاريخ الركليل اسم العروساسم العريس
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أكاليل مبارك  
نهنئ قدس االب الدكتور ابراهيم دبور وعقيلته السيدة سهيلة دبور بمناسبة إكليل ابنتهم 

" كاترينا "
على السيد فؤاد جميل شحاده

الف مبروك ..... 

أكاليل مبارك  
نهنئ السيد نعمه اللحام عضو هيئة عامة  وعقيلته السيدة  ميرا كرم  بمناسبة إكليل  ابنتهم :  

" نادين  "
على السيد شربل طنوس العاقوري

ألف مبروك .............. 

تنوية واعتذار
سقط سهوا ً على الصفحة الخامسة من نشرة النادي لشهر تشرين األول 2013 العدد رقم 332 

وضمن جدول التشكيل الجديد لجمعية القديس لوقا األرثوذكسية للرعاية الصحية اسم الزميل عضو 
الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي الدكتور فريد قعوار كعضو للهيئة اإلدارية الجديدة للجمعية .

   لذا اقتضي التنوية مقرونا ً باالعتذار للزميل الدكتور فريد قعوار وكذلك لالنسة لبنى حدادين الذي 
ورد اسمها ) لبنى سنداحة ( متمنين لهما  وللهيئة اإلدارية الجديدة كل توفيق والتقدم والنجاح .

تهنئة وتبريك
يتقدم النادي األرثوذكسي بإدارته وبأعضائه بأصدق التهاني والتبريكات للسادة الشركة المتكاملة 
للتاجير التمويلي ممثلة بمديرها العام السيد ايليا وكيلة وبجميع موظفيها بمناسبة حصول الشركة 
) بكفاءة ( على جائزة جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم للتمّيز في القطاع الخاص وحصولها على 

المركز االول فئة المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة . 
مبروك والى المزيد من النجاحات للزميل السيد ايليا وكيله ولزمالئة ولموظفيه .
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الواثق بالله ثابت حسان النابليس 

تاليا ميشال جوزيف حامم 

مرينا فارس سامل شحاتيت 

ليث رمزي نديم برغوث 

تاليا ماريا اليساندرو لويجي تافاين 

ليوناردو ماتيو اليساندرو لويجي تافاين

ليث رعد سعد الربيض 

حال داين عزت مرجي 

سيف خليل موىس قرموط

نايا بسام نقوال الشامي

زيد منري الياس حداد 

نور عالء هاين قموه 

فيصل يزن محمود صبيح 

نور زوي “ فارس سامل شحاتيت “ 

راين رائد ميشيل عطالله 

توالي رائد ميشيل عطالله 

هيا عالء مكرم الصناع 

ماركيال ماهر الياس برشه

حال سليامن حنا ابو بيضه 

هاشم سامر برهم قاقيش

تاليا وليد وصفي عامري

نور سليم سامل عوده 

جنني زيد روفائيل

ستيفاين صالح نجيب الخوري

مازن محمد مازن اياس

سيلينا سعيد نادر داود

هيام طنوس معني خرعوبه 

ريتا سامر موىس حداد

الرابعه

الرابعه

الخامسه 

الخامسه

الثالثه

الثالثه

الرابعه

الخامسه

الخامسه

الرابعه

الرابعه

الخامسه

الرابعه

الثالثة 

الرابعه

الرابعه

الثالثة

الثالثه

الرابعه

االوىل

االوىل

الثانية 

الثانية

الثالثة

الخامسه

االوىل

الثانية

الخامسه

11/01

11/01

11/01

11/01

11/03

11/03

11/03

11/03

11/03

11/04

11/05

11/05

11/06

11/06

11/07

11/07

11/07

11/08

11/09

11/10

11/10

11/11

11/11

11/12

11/12

11/13

11/14

11/15

كاال ايهم سمري مليك 

مارتينا وسام نزيه جرجوره 

فارس درويش اسحق عبد اللطيف 

زيد بشار ميالد فرج 

خالد عالء خالد هلسه 

تاليا طارق اسكندر قسيسيه 

جنى وسيم وائل زعرب 

هيا رامز وديع كرادشه

جويل عيىس جورج زكاك

الفرد شكري الفرد قطان 

طارق فريد بشاره الخوري 

هاشم عمر اكثم القسوس 

نايف طارق نايف الحديد

سيلينا ليفون كبيس دير رسكسيان

انطوين “فارس” سهيل انطون تلغراف 

جود رامي عيىس قرموط 

عادل هاين عادل زعرب

جيمس انطون جورج ابو زيد

نتايل فؤاد وليد منصور

سامر “احمد زيد” سفيان ابو طوق 

باسل معتصم وليم هلسه

جوزيف نزيه يوسف بندك 

ميشيل موىس مشيل سنداحة

دينا ليث خليل حداد

راية سعد مايك قنوايت 

زين شادي جميل الزيادين 

سمري ايهم سمري مليك 

باسل سامر سامل القسوس

االوىل 

الرابعه

الرابعه

الثانية

الخامسه

الرابعه

الخامسه

االوىل

الرابعه

الرابعه

الرابعه

الخامسه

الخامسه

الرابعه

الخامسه

الخامسه

الثانية

الخامسه

الثانية

الرابعه

الثانية

الرابعه

الثانية

الثانية

الخامسه

الثالثة

الثالثة 

الرابعه

11/16

11/18

11/18

11/18

11/18

11/18

11/18

11/18

11/19

11/19

11/19

11/20

11/20

11/21

11/22

11/22

11/23

11/24

11/25

11/25

11/26

11/26

11/26

11/27

11/29

11/29

11/29

11/29

اعياد ميالد  مباركةعائالتنا

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

األهل و األحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال املئة سنة.

خطوبة مباركة

زين رامي زوايدة         2013/10/10 رمزي جورج بالن    

تاريخ الخطوبة اسم الخطيبةاسم الخطيب كاترينا ابراهيم دبور         2013/7/12 فؤاد جميل شحاده   

نادين نعمه اللحام        2013/10/19 رشبل طنوس العاقوري  
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م . سمير زاهي بشارات
رئيس هيئة تحرير النشرة 

واللجنة الثقافية

احلوار الهادف     
 

خاطرة

الهيئة  أعضاء  التقينا  حينما  مميزاً،  حميماً  اجتماعاً  كان 
اإلدارية المحترمين ونحن كأعضاء لجنة النشرة جئنا إليهم 
وكلنا أمل ان نتحدث معاً ونتبادل الرأي حول ُسبل تطوير 
نشرة النادي والتي أصبحت جزءاً من مسيرة نادينا الحبيب 

على مدى سنين.

والحق يقال أننا وجدنا ما كنا نتمناه، الطرح الموضوعي 
حافظ  سمات  اآلخر  بمشاعر  المساس  دون  البناء  والنقد 
جميع الحضور على االلتزام بها مما أضاف أجواء الدفء 

على هذا اللقاء الطيب.

إن حرص الهيئة اإلدارية على التواصل مع لجان النادي 
ليعكس وضعاً ايجابياً البَد من االشارة اليه، ففي ذلك رغبة 
نحن  ايضاً  مثلما  والتطوير  والرصد  المتابعة  في  صادقة 
شعور  من  اللقاء  هذا  في  تواصلنا  النشرة  هيئة  كأعضاء 

صادق بأن نادينا واألعضاء الكرام هم الهدف األسمى.
واألجمل إن تبادل الرأي أصبح وكأننا جميعاً أعضاء هيئة 

إدارية أو جميعاً كأعضاء هيئة النشرة.

العمل  يتجلى  ذلك  ففي  االيجابية،  أبعاده  له  التكامل  هذا 
واإلصغاء  الرأي  طرح  مفهوم  يتعمق  مثلما  المؤسسي 

للرأي اآلخر.

إن طريق الحوار إنما يعكس مدى الُرقي في إتباع المسار 
الصحيح لتحقيق الهدف المنشود، وهكذا كان......

وهنا يطرح السؤال نفسه، كيف السبيل لتطوير النشرة؟
عنصر  توفير  أهمها  محاور  عدة  في  يكُمن   والجواب 
ممن  الكرام  أعضاُءنا  بِهمة  إال  ذلك  يتم  ولن   “ الكتابة   “

لديهم مخزون معرفي إلتاحة الفرصة للقراء األعزاء بمتابعة 
عدد  وان  السيما  المرجوة  المعرفة  ونيل  النشرة  صفحات 

المشتركين قد فاق العشرة اآللف عضو.

بما  بتزويدنا  الكرام  أتوجه ألعضائنا  فإني  السياق  وفي هذا 
على  ونحن  اختصاصهم  بحسب  معرفية  مقاالت  من  لديهم 
النادي وأعضاءه  أتم االستعداد لنشر ما يصب في مصلحة 

المحترمين.

إننا في هيئة النشرة نسعى مثلما تسعى الهيئة اإلدارية للتطوير 
وسوف نترجم ما تم االتفاق عليه الى واقع بدءاً بوضع أسس 
النشرة  لُتشِكل خارطة طريق لمسار  واضحة وتحديد رؤية 
المساحات  العدالة في تحقيق  القدر األكبر من  مثلما نضمن 
لنشر المقاالت او أخبار النادي او التهاني وكل ما ينبغي ان 

يكون.

ونحن إذ نميُل لنشر ما ُيكتب من صاحب المقال وليس ما يتم 
اقتباسه من هنا وهناك.

هذا من حيث المبدأ وإن كان بعض ما ينقل من اإلعالم له 
أهميته في كثير من األحيان فال ريب في نشره.

وفي الختام فال بد من التأكيد أن “ الكاتب “ ونوعية ما يكتب 
ُيشكل األساس في مضمون النشرة.

اللقاء  هذا  على  اإلدارية  للهيئة  وتقديري  شكري  بالغ  مع 
الطيب الذي إتسم وجسد مفهوم الحوار الهادف .

	  


