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امين السر 
الدكتوررجائي نفاع

                         
منذ مطلع القرن الماضي ومع نضال وكفاح الشعب العربي 
جهة  من  التركي  االستعمار  ضد  الخليج  إلى  المحيط  من 
االستيطاني  واالستعمار  فرنسي   – االنجلو  االستعمار  وضد 
ومفاهيم  مصطلحات  ...ظهرت  أخرى  جهة  من  الصهيوني 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  بتطور  أكيدة  صلة  لها  متعددة 
أشكال  كافة  ضد  النضال  وأساليب  والثقافية  واالقتصادية 

االستعمار ...
وكان مصطلح » العلمانية » أحد هذه المصطلحات الذي بدأ 
تداوله من قبل حركات سياسية واجتماعية كثيرة ولكل منها 
اإلسالم  تيارات  باستثناء  له  الخاص  وفهمه  الخاصة  نظرته 
السياسي والتيارات السلفية خاصة التي رفضته جملًة وتفصيالً 
من خالل فهم سطحي لمسالة الدين وتشبثها الجامد بالتراث ! .
فطرح البعض العلمانية على انها اإللحاد او الموقف المضاد 
للدين .. وكان الغرض من هذا الطرح هو عزل امتنا العربية 
للغرب  كان  والواقع   ... الحضاري  وتراثها  تاريخها  عن 
المنحرف  المفهوم  لهذا  الترويج  في  بارٌز  دوٌر  االستعماري 
وألهداف ال تخفى على احد ...والبعض اآلخر طرح العلمانية 
فئات  توحيد  انذاك  هدفه  وكان  اجتماعي  تقدمي  أساس  على 
شعار  وفق  األجنبي  المحتل  بوجه  المختلفة  وطوائفه   الشعب 
) الدين هلل والوطن للجميع ( منطلقين من فكرة التقاء وتوحيد 
المواطنين على صعيد واحد أمام المسائل والمشاكل الوطنية 
او القومية ، وإذا كان هذا الشعار قد ترك انطباعاً  ايجابياً  في 
الوعي الوطني فانه ترك خالفات عميقة وكانت له انعكاسات 
سلبية على العواطف وبعض الوالءات الفكرية وترك مجاال 

واسعا ً للتشتت واالنقسامات الحضارية . 
والحقيقة ان مفهوم العلمانية ) في نظري ( ال يهدف لتجاوز 
األمة تراثها القومي والذي يشكل اإلسالم ركيزة أساسية 
من ركائزه وال ينظر إلى األديان على أنها مجرد طقوس 
دينية ذات صلة بالخالق فقط الن هذه النظرة بالضرورة 
إلى تفريغ األديان من محتواها وقيمها الحضارية  تؤدي 
لتراثها  األمة  نسيان  إلى  النظرة  تؤدي هذه  األصيلة كما 
الكبير والذي يشكل اإلسالم العصب الرئيسي لهذا التراث 
وبالتالي التمهيد للثقافة الغربية في مجتمعنا العربي إضافة 
إلى انه يؤدي إلى حرمان الطوائف األخرى والمسيحيين 
منهم خاصة من التراث العربي الذي هو تراثها ! وبالتالي 

إبعادها عن تحقيق شخصيتها الكاملة المتكاملة .
ولكن احترام األديان وتاريخها وتراثها ال يعني بالضرورة 
فالنظام  الدين  بإسم  الناس  على  معينة  حياة  نظم  فرض 
المواطنين  بأن  تقر  الحديثة  المدنية  والدولة  العلماني 
متساوون بغض النظر عن الدين والعرق والجنس وتؤمن 
اإلنسان  السلطات واحترام حقوق  القانون وفصل  بسيادة 
الفردية  الحريات  إحترام  منها  المقدمة  في  يأتي  والذي 
وأبعادها  معانيها  بكل  والمواطنة  والتعبير  الرأي  وحرية 
ايجابي  وفعل  إدراك  هي  والقومية  الوطنية  فالهوية   ...
ً للعنف  ومصدٌر للعمق والمعرفة والثراء وليس مصدرا 
واإلرهاب ..... وهي ليست  مجرد انتماء وإنما هي وجود 

حي وفعال . 
والسالم عليكم  

العلمانية وبعض املفاهيم اخلاطئة لها

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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لمعالي امين عمان الكبرى

 يهنئ النادي األرثوذكسي بعمان ، معالي السيد عقل بلتاجي بصدور اإلرادة الملكية السامية بتعينه
 أميناً  لعمان الكبرى ، ويتمنى النادي لمعالية التوفيق في مهمته الجديدة ويدعو له باستمرار تطوير

 عاصمتنا الجميلة في ظل صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا .

رعاك هللا أيها األمين الجديد وسدد على الدرب خطاك

يتقدم النادي االرثوذكسي بكافة هيئاته ولجانه وموظفيه بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى 
أعضائه الكرام بحلول  

عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على الجميع سنة بعد سنة باليمن والخير والبركات.

وكل عام وأنتم بخير

 تكريم السيد نعيم سابا خوري
 في االحتفال الذي أقيم في اختتام أعمال المؤتمر المهني العلمي الدولي
بالتعاون مع اتحاد القانونيين األردنيين   الذي عقدته جمعية المحاسبين 
13 بتاريخ  عمان  مريديان  فندق  في  العرب  والمراجعين   المحاسبين 
اإلدارية الهيئة  عضو  خوري  نعيم  السيد  تكريم  جرى   2013  أيلول 
 أمين الصندوق الفخري للنادي بصفته رئيس شرف التحاد المحاسبين
 والمراجعين العرب ورئيس مجلس إدارة الجمعية السابق ورئيس اتحاد
 المحاسبين والمراجعين العرب سابقا ً حيث تسلم درعا ً تقديرا ً لعطائه
 المهني وجهوده في تطوير المهنة وإنجاح أعمال الهيئات المهنية التي

عمل بها .

وحضر االحتفال عدد كبير من رؤساء وممثلي الهيئات المهنية العربية .
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  زيارة غبطة البطريرك يوحنا
العاشر اليازجي لألردن

بطريرك اليازجي  العاشر  يوحنا  البطريرك  الغبطة  صاحب   قام 
الخميس يوم  مساء  األرثوذكس  للروم  المشرق  وسائر   أنطاكيا 
 الموافق 5/9/2013 بتلبية دعوة المؤسسات األرثوذكسية باألردن
 لحضور اللقاء والعشاء الذي أقيم تكريما له بمناسبة زيارته األولى
 لألردن كبطريرك بعد انتهاء مؤتمر “ تحديات المسيحيين العرب
الحسين ابن  الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  من  بدعوة  انعقد  الذي   “ 
 بالعاصمة األردنية عمان واستمر ليومي الثالث والرابع من أيلول

. 2013
 وكان لهذه الزيارة اكبر األثر في نفوس مستقبليه ومحبيه .

توجيهيه كلمة  غبطته  ألقى  حيث   ً وممتعا   ً شيقا  اللقاء  هذا   كان 
 ان دلت على شيء إنما تدل على حكمته ودرايته لألوضاع التي
 يعيشها أبناء منطقة الشرق األوسط وخصوصا ً المسيحيون الذي

 بلغ عدد المهجرين منهم قرابة األربعمائة ألف نسمة .

الذات ونكران  والتعاون  المحبة  روح  بث  إلى  البطريرك   دعى 
مسلمين من  الشعب  فئات  جميع  بين  المشترك  العيش   وإحياء 

 ومسيحيين الن هذه األرض أرضهم وال خيار لهم بغيرها .

 دعى إلى نبذ العنف المنتشر في المنطقة والذي ال يميز بين شيخ
 وامرأة وبين رجل وطفل حيث يدمر كل ما تقع عليه يده بال رحمه

 وال شفقة .

في العلم  طالبي  الستقبال  أنطاكيا  بطريركية  استعداد  أبدى   كما 
 األردن في جامعة البلمند التي لها تخصصات كثيرة بالعلوم الطبية

 والهندسية والمالية واالقتصادية والزراعية .

ذكر غبطة البطريرك حادثتين جديرتين بذكرهما :
 الحالة االولى:

بطريركا الرابع  غريغوريس  البطريرك  كان   1914 عام  في    
 النطاكية وسائر المشرق للروم االرثوذكس وحدث في تلك السنة
القمح من  معونة  روسيا  وارسلت  دمشق  لمدينة  اقتصادية   ضائقة 

 حفل العشاء التكريمي على
 شرف غبطة البطريرك

 يوحنا العاشر اليازجي جزيل
االحترام

	  

وتخبزن الطحين  تعجن  الراهبات  فكانت  الشعب   لمساعدة 
المساعدة لطلب  يأتون  اللذين  الفقراء  على  وتوزعه   الخبز 
الراهبة جاءت  االيام  من  يوم  وفي  الدين.  عن  النظر   بغض 
 المسؤولة وقالت له “ سيدنا لم يبق لدينا من القمح والطحين ما
 يكفي للجميع “ فهم عليها البطريرك وقال لها “ انت استمري
 في عملك وأنا سأكتب على كل رغيف اسم المستحق “ فذهبت
الجموع جاءت  الثاني  اليوم  وفي  به  أوصاها  بما  عملت   و 
 ولم تجد الراهبة اسم على اي رغيف فذهبت مسرعة لغبطة
 البطريرك واخبرته بذلك فقال لها “ كل رغيف ليس عليه اسم
 فهو للشخص الذي يطلبه منك ألنه بحاجته” , فذهبت ووزعت

الخبز كما أمرها.
األخير أهداه  حيث  روسيا  قيصر  بزيارة  البطريرك   قام 
 صليب ثمين مرصع وعندما اشتدت الضائقة االقتصادية قام
المحتاجين. واطعام  القمح  لشراء  الصليب  ببيع   البطريرك 
 وبعد مدة اشترى أحد أغنياء لبنان المسلمين الصليب المرصع
 وعلم بما كان يقوم به البطريرك فذهب الى دمشق مع مطران
 بيروت وقدم للبطريرك الصليب وقال له “لقد علمت بما تقوم
أنا وها  والمسلمة  المسيحية  المحتاجة  العائالت  لمساعدة   به 

أعيد اليك صليبك عرفانا بالجميل “ .
الحالة الثانية :

قدم عندما  الرابع  غريغوريس  البطريرك  نفس  عهد  في   أنه 
المستقبلين أول  البطريرك  كان  لدمشق  االول  فيصل   الملك 
 له و عند اضطراره للخروج من دمشق كان البطريرك اخر

المودعين له مما لقبه ببطرك العرب .
المسلمين باخواننا  االنطاكية  البطركية  عالقة  يظهر   هذا 

والعالقة مع العائلة الهاشمية.

الملك جاللة  اليازجي  العاشر  يوحنا  البطريرك  غبطة   شكر 
 عبدهللا الثاني الستقباله له يوم األربعاء الموافق 4/9/2013
والتوفيق االزدهار  لألردن   ً متمنيا  مطوال  إليه   والتحدث 

واالستقرار .
 
بقلم : فوزي عبد المسيح شنودة
 رئيس النادي االرثوذكسي



5

اخبار النادي

5

بسم األب واالبن والروح القدس اآللة الواحد آمين
صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الموقر بطريرك 

إنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس 
السادة األعيان والنواب المحترمين 

الزمالء رؤساء وأعضاء الهيئات األرثوذكسية باألردن 
أيها الحضور الكريم ,,, 

اإلدارية  الهيئة  أعضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نفسي  عن   باألصالة 
واللجان العاملة والهيئة العامة بالنادي األرثوذكسي نرحب بقدومكم يا 
الصحة  دوام  لكم  متمنين  لألردن،  لكم  زيارة  أول  في  الغبطة  صاحب 

والعافية وطيب اإلقامة.

 تأسس النادي األرثوذكسي – بعمان عام 1952 بجهود نخبة من الرواد 
نذورا أنفسهم ليكون النادي كما أرادوه أردنيا عربيا بعيدا عن العصبية 
والطائفية مؤمنا بوحدة الهدف من اجل خدمة ا لوطن واألمة ومن اجل ان 
يظل مجتمعنا مجتمع التعاون واأللفة والمحبة، مجتمع األمن والطمأنينة 
إراداتهم وجهودهم من اجل خدمة  الوطن وتلتقي  أبناءه محبة  ، تجمع 

األمة ودفع المسيرة المباركة إلى األمام لخدمة األجيال القادمة.

ذات  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  أهلية  هيئة  هو  األرثوذكسي   النادي 
وغير  المنقولة  األموال  في  التملك  حق  ولها  وأداري  مالي  استقالل 
المنقولة لتحقيق أهداف النادي وغاياته وفق أحكام قانون المجلس األعلى 
للشباب رقم )13( لسنة 2005 وأنظمته وأي تشريع أخر قد يحل محله.
 تبلغ مساحة ارض النادي حوالي 31 دونم مربع يقع في أجمل مواقع 
للسباحة  وبركتين  مختلفة  قاعات  على  ويحتوي  الغربية  عمان  مدينة 
والتنس  القدم  كرة  مالعب  إلى  باإلضافة  األغراض  متعددة  قاعة  مع 
األرضي وغيرها من المرافق الضرورية لنشاطات النادي المختلفة علما 
ان النادي حصل على بطوالت المملكة في السباحة وكرة السلة والتنس 

األرضي والطاولة وغيرها لسنين عديدة .

 وقد أصبح عدد أعضاء هذا النادي العريق )11( الف عضو )2819( 
عائلة وهو نادي رياضي وثقافي واجتماعي يعتمد على لجانه المختلفة 
والتي تشرف مع الهيئة اإلدارية على نشاطاته المختلفة والنادي يمول 

نفسه بنفسه وال يعتمد على أية مؤسسات أخرى.
 أخيرا لن أطيل عليكم فأهال وسهال بكم في عرين أبو الحسين الملك عبد 
هللا الثاني حفظه هللا ورعاه وسدد على الخير خطاه وفي رحاب النادي 

األرثوذكسي.
الموافق 2013/9/5

  كلمة رئيس النادي في حفل إستقبال
البطريرك اليازجي

جمعية القديس لوقا األرثوذكسية
يهنئ النادي األرثوذكسي الدكتور مروان جميعان وزمالءه 
بثقة جمعية القديس لوقا األرثوذكسية ويتمنى لهم التوفيق 

والنجاح في المهمة الخيرية.
 

التالية  األرثوذكسية  لوقا  القديس  لجمعية  اإلدارية  الهيئة 
أسماؤهم : 

· الدكتور مروان جميعان            الرئيس 	
· ابونا نكتاريوس                     نائب الرئيس 	
· الدكتور صالح ايوب                أمين السر 	
· الدكتور سليم حداد                  أمين الصندوق 	
· الدكتور رجائي خوري             اللجنة االجتماعية 	
· السيدة فيرا خميس جبران         إعالم 	
· السيدة سماح مسنات               اللجنة االجتماعية 	
· االنسة لبنى سنداحه                اللجنة االجتماعية 	

             الرئيس
فوزي عبد المسيح شنوده
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األرثوذكســــي  للنادي  االدارية  الهيئـــة  مـــــن  تقديـــراً 
النادي  فـــي  طويلة  لفترات  خدمـــــوا  الذين  ألعضائـــه 
ســــــــواء في الهيئات اإلدارية أو في اللجان العاملة أو أعضاء 
كان لهم دور مميز في تطور النادي وازدهـــاره فــــــي 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 .

المسيح شنوده  توفيـــق عبد  السيد  النشرة  العدد من  لهذا  ضيفنا 
)ابو رمزي( أعطاه هللا الصحة والعافية وامد فـــــي عمــره 

وبدأنا الحوار بتوجيه مجموعة من األسئلة تم األجابة عليها بما 
يلـــي :

االسم والمولـــد : توفيـــــق عبد المسيح شنوده مواليد يافا 1927 
متزوج مـــن السيدة فيولت ميخائيل نصار ولي وـلدان رمــــزي 
فــي كندا واسكن  ورجـــــا وابنتان هلن وميرنا يعيشون جميعاً 

فــي منطقة الشميسانـــي بعمان .
 تخرجت من مدرسة الفرير في يافا عام 1945 وحاصل على 

مترك لنــــدن .
من   : السلة  كرة  وخاصة  الرياضية  حياتك  عن  تاريخية  لمحة 
المعروف ان السيد توفيق كان من عمالقة كرة السلة في عصره .

قــــال : بدأت حياتي الرياضية العباً  لكرة سلـــة في كلية الفرير 
في يافا والتي كانت السبب في شهرتي في هذا المجال حيث لعبت 
في منتخب مدينة  يافا ولعبت ايضاً  النادي االرثوذكسي في  في 

يافـــــا.
الرياضي  نشاطي  مارست  وقد   1948 عام  عمان  الى  هاجرنا 
الوطني  النادي  مع  لقاء  لنا  وكان  الفيصلي  للنادي  لعبت  حيث 
القادم من القدس فــي لقاء ودي اتسم باالثارة وكان تحت االضواء 

الكاشفةعلى ملعب النادي الفيصلي وكان ذلك عــــام 1949 .

شركة  فريق  من  استقطابي  تم  اللعبة  هذه  في  لتميزي  ونتيجة 
وكان  أنذاك  الكروية  الساحة  في  االقوى  الفريق  وهو  الكهرباء 
يضم عمالقة اللعبة في ذلك الحين مثل فاهي غازريان , فاروج 

سركسيان, معين جدعون , حنا منى , طوني صوصه.

6

نشاطات اللجنة الثقافية

“حديـــــث الذكريـــــــات”

املرحوم  الحج صربي الطباع يقدم ميدالية للسيد توفيق شنوده

السيد فوزي شنوده رئيس النادي والسيد توفيق شنوده 

واملهندس رميون حلته عضو هيئة إدارية
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وفـــــــــي عام 1953 فــــــاز فريق شركة الكهرباء الذي شاركت 
فيه ببطولة المملكـــة حيث كانت تشارك حينهـــا اندية الجزيرة , 
البطولة  أقيمت  حيث  والهومنتمن   , والفيصلي  االردن,   , الوطني 

على ملعب االهلـي برأس العين وتحت االضواء الكاشفة .

شاركت مع منتخب االردن لكرة السلة في الدورة العربية في مصر 
عام 1953 وعام 1957 في لبنان ثم علمت مدرباً للمنتخب االردني 

عام 1961 .

ما هي سيرتك الذاتية في النادي االرثوذكسي عمان : 
عـــام 1957 اشتركت في تأسيس اول فريق للنادي في كرة السلة 
وقمت بتشكيل فريق للرجال والنساء وبعدها قمت بتدريب الفريقين 
االردنية  األندية  ابرز  من  حينها  االرثوذكسي  النادي  واصبــــح   ,
وبرز فيه مجموعة من الالعبين الذين مثلوا المنتخب االردني في 
ذلك الوقت ومنهم العين نبيل المشيني , اميل كورو , جورج عابودي 

, جورج ابو خضر , فراس العجلونــي .
هل لديك هوايات أخرى :

 نعـــم فقــــد كنت امارس السباحة والكرة الطائرة والمشي لمسافات 
طويلـــــة .

من هم االشخاص الذين كانت تربطك بهم عالقة مميزة في النادي 
االرثوذكسي : 

وباالخص  النادي  اعضــاء  مع معظم  مميزة  لــــي عالقات  كانت 
الباشا سليمان السكر , سامي حبايب , نقوال ابو خضر , اسماعيل 

الدجاني , الياس ناصر , وايليا الجلده .
ما هي تمنياتك للنادي االرثوذكسي :

 اتمنى ان يحافظ النادي االرثوذكسي على تفوقه في لعبة كرة السلة 
حيث كان ولسنــوات عديدة في مقدمة االندية االردنية والعربية .

كيف تقارن بين لعبة كرة السلة في ايامك مع الوقت الحالي : 
لم نكن نعرف االحتراف كنا نشتري مالبسنا الرياضية من جيبنا ولم 
نتقاضى أية رواتب أما اآلن في زمن األحتراف فقد اختلفت الصورة 
كلياً واصبــــــــح التفوق لألندية التي تملك امواالً أكثر وتدفع أكثر 
وتشتري أفضل الالعبين , وأنني أتمنى للنادي األرثوذكسي استمرار 

التقدم واألزدهار وأن يحافط على عراقته في لعبة كرة السلة .

وفي ختام اللقاء نتمنى للسيد توفيق شنوده الصحة والعافية ونتمنى 
على شبابنا اليوم األقتداء بروح المحبة والوفاء والعطاء واالخالص 

لكرة السلة وللنادي األرثوذكســـــي .

اجرى اللقاء السيد فوزي شنوده / رئيس النادي 
المهندس ريمـــون حلتــــه /عضو الهيئة االدارية / منسق هيئة 
تحرير النشرة                                                                                                       

تنويه 

ورد في نشرة النادي لشهر ايلول وعن طريق 
الخطا ان اسم السيدة منال عقيلة السيد جورج 
كشك ، هو السيدة منال قرموط والصحيح أن 

االسم هو السيدة  منال فانوس . 

لذا إقتضى التنويه وشكرا ً

) كالم جميل (
حكاية الروزنا

يقال بان تركيا العثمانية ارسلت باخرة الى بيروت ايام االستعمار 
العثماني ، تحمل أنواعا ً متعددة من المواد الغذائية لبيعها بأسعار 

رخيصة وزهيدة بغية المضاربة على تجار بيروت والحاق 
الضرر بهم. -

وهذا ما جرى فعال ً ، فتكدست البضائع اللبنانية المحلية نتيجة 
المنافسة العثمانية الحادة وكادت تتلف ، فما كان من تجار مدينة 

حلب الشهباء السورية اال أن يسارعوا لشراء البضائع اللبنانية من 
تجار بيروت النقاذهم من اإلفالس الذي أعدت له تركيا ، فما كان 
من الباخرة العثمانية اال ان تعود فاشلة خائبة دون تحقيق أهدافها 

 .
الجدير بالذكر بان الباخرة التركية كانت تحمل اسما ً هو ) 

الروزنا ( ، فعربونا ً لوفاء أهل حلب الشهباء االعزاء وشكرا ً 
على مساعدتهم تلك ، كتب اللبنانيون أغنية أسموها ) الروزنا ( 

والتي تقول كلماتها الجميلة مايلي :- 

عالروزنا عالروزنا كل الهنا فيها
شو عملت الروزنا هللا يجازيها ، ويا رايحين
على حلب حبي معاكم راح ، يا محملين العنب

تحت العنب تفاح

هذا ولم يبق مطرب لبناني او سوري اال وغنى تلك األغنية التي 
اشتهرت وانتشرت على مستوى العالم العربي بأسره ولها روعتها 

حتى اليوم . 

اعدها : فريد عوض 
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 دعوة لسلة السيدات من بني ياس االماراتي

االماراتي  ياس  بني  نادي  من  دعوة  األرثوذكسي  النادي  تلقى 
للمشاركة في بطولة بني ياس الدولية الثالثة لكرة السلة 
للسيدات والتي ستقام في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة خالل الفترة من 3 ---- 2013/10/10 .

وقد مت تشكيل وفد النادي على النحو التالي : 

سيرسة   ، معاجلا”  جابر  رشيد   ، للوفد  رئيسا”  أيوب  د.جورج 
نغوي مدربة ، فادي صابات مساعدا” للمدربة والعبات النادي . 
دنيا ناصر،دانا فضه،رشا عبدو، مرح بركات، عنود العاصي، فرح 
الشياب، تاال عويس، فرح نافع، سما البيطار، جوانا حداد، النا 

الصناع، متارا حماد.

نتائج يحققون  األرثوذكسي  النادي   جنوم 
 متميزة في مباريات كأس العرب لكرة الطاولة

في  الطاولة  لكرة  األردنية  املنتخبات  مشاركة  ضوء  في 
التي  والسيدات  للرجال  الطاولة  لكرة   14 العربية  البطولة 
أقيمت في اربيل خالل الفترة من 14 – 2013/8/22 فقد حقق 
جنوم النادي األرثوذكسي امللتحقون باملنتخب النتائج التالية : 

خالل  من  الناشئات  زوجي  في  األول  املركز  على  -   احلصول 
الالعبتني سوار يوسف ، تيماء يوسف 

الناشئات من  فردي  الثاني في بطولة  املركز  -   احلصول على 
خالل الالعبة سوار يوسف 

زيد  الالعب  الرجال  فردي  في  الثالث  املركز  على  -   احلصول 
يوسف وفردي البراعم ذكور حسن احلوراني وفردي البراعم 
إناث تينا خوري وزوجي رجال الالعبات زيد يوسف وزياد عزيز .

 املنتخب الكويتي لكرة الطاولة يعسكر في
 النادي األرثوذكسي

  
بزيارة  البراعم  لفئة  الطاولة  لكرة  الكويتي  املنتخب  قام 
مع  لالعبني  تدريبياً  معسكراً  وأقام  األرثوذكسي  النادي 
حيث   2013/9/4---  6/26 من  الفترة  خالل  النادي  العبي 
مشتركة  ومسائية  صباحية  تدريبات  املعسكر  تضمن 

ولقاءات ودية بني املنتخب الكويتي وفرق النادي 

كما مت القيام بجولة ميدانية للوفد للمرافق الرياضية في 
النادي حيث نال إعجابهم للمستوى الذي يتمتع به النادي 
الراحة  وسائل  وجميع  الرياضية  املنشات  كافة  توفير  من 
الشكر  احمد  هزاع  السيد  الوفد  رئيس  وجه  كما  لالعبني 

والتقدير إلدارة النادي على تلك االستضافة .

تهنئة وتبريك

يسر اسرة النادي األرثوذكسي ان تتقدم بأطيب التهاني وأسمى 
آيات التبريك للسيدة جاكلني خوري رئيسة جلنة السيدات بالنادي 

بفوزها برئاسة إحتاد السباحة األردني وكذلك بفوز كٌل من:  

                   
)الذين جنحوا في انتخابات االحتادات الرياضية لعام 2013 (

بعضوية احتاد سلة          زهير نصار           
جبران الشامي             بعضوية احتاد السباحة    

بعضوية احتاد سكواش   نبيل حداد 
بعضوية احتاد السباحة       اندرية خوري       

بعضوية احتاد سلة                  جواد الرطروط 
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األرثوذكسي يحصد الذهب في السباحة

االوملبي في مدينة  أقيمت ونظمها احتاد السباحة على املسبح  والتي  الرياضي 2013  االندية للسباحة للموسم  ضمن بطولة 
احلسني للشباب خالل الفترة من  11 ---- 2013/9/14 مبشاركة أندية األرثوذكسي عمان ، أرثوذكسي الفحيص ، مدينة احلسني 

للشباب . فقد أسفرت على النتائج التالية:

حصل النادي األرثوذكسي عمان على كأس اجملموع العام .
حصل النادي األرثوذكسي عمان على كأس مجموع الذكور .
حصل النادي األرثوذكسي عمان على كأس مجموع االنات .

حصل النادي األرثوذكسي  عمان على كوؤس جميع الفئات العمرية من الفئة السابعة وحتى فئة العمومي وعددها )14( كأساً  .  
 )227( اجمالي  ولعدد  برونزية  ميدالية   )16(, ميدالية فضية  و)61(  ذهبية  ميدالية   )150( على  األرثوذكسي  عمان  النادي  حصل 

ميدالية .

ومن اجلدير بالذكر ان كوكبة من سباحي 
وسباحات النادي االرثوذكسي عمان قد 

حطمت ارقام فئاتها وهو مؤشر يدل على 
تطور اللعبة لدى الالعبني وهم :

عمر شحاتيت ياسمني ماضي   
وسن طوالبه دانيال كورو  

حازم شحاتيت الرا عكوك  
دارة البكري محمد البدور  

حمزة الباشا ليلى زريقات  
فارس قبعني هناء ابو الروس  

عمرة الور  علي قصاب  

وفي ختام البطولة التي أقيمت حتت رعاية سمو األميرة غيداء بنت طالل مت تتويج سباحي وسباحات النادي بحضور رئيسة االحتاد 
جاكلني خوري ورئيس اللجنة الرياضية فرح شنودي ورئيس جلنة السباحة جبران الشامي وجمهور كبير من السباحني وأهاليهم.

9
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مقال

هذه المقالة لمعالي الدكتور جواد العناني رأينا أن ننشرها في 
نشرتنا ألهمية ما ورد فيها عن الدور االقتصادي للمسيحيين 

العرب في البالد العربية .

ألقى جاللة الملك خطاباً مهما يوم الثالثاء الموافق الثالث من 
أيلول( سبتمبر( في لقاء االقطاب من مسيحيي العالم العربي، 
الوطن  في  وجودهم  وتثبيت  دور المسيحيين  تعزيز  لبحث 

العربي، للدور اإليجابي الكبير الذي يضطلعون به.

ومصر  وسورية  العراق  كانت  اإلسالمية،  الفتوحات  عند 
المسلمون،  احتلها  ولما  دوالً مسيحية.  وفلسطين  واألردن 
المواطنين  من  الغالبية الساحقة  كانت  إليها،  والًة  وأرسلوا 
مسيحية. وحتى القرن الرابع عشر، كان غالبية السكان في 
العراق مسيحيين، ولكن غزو تيمورلنك غًير الصورة، ودفع 

باآلالف إلى الهجرة.

وفي عام )1900(، يقدر المؤرخون أن )25 %( من السكان 
في  أما  أخرى.  أو  لكنيسة  تابعين  العربي كانوا  الوطن  في 
النسبة  هذه  فقد تراجعت  والعشرين  الحادي  القرن  مطلع 
تهاجر  كبيرة  وأعداد  الوقت،  ذلك  ومنذ  فقط.   )%  5( إلى 
وتغادر الوطن العربي .وحتى الربيع العربي، الذي كان من 
إلى  تحول  فينا من خصال،  ما  يفرز أفضل  أن  المفروض 
إبراز للسلبيات التي فاقمت مخاوف المواطنين المسيحيين، 

ودفعت كثيرين منهم للهجرة أو التفكير الجاد فيها.

ولو نظرنا الى سكان العالم، فإن عددهم قد وصل إلى )7.2( 
مليار نسمة .ونستطيع أن ننظر إلى أعداد الصينيين والهنود 
ليصل إلى )2.6( مليار نسمة، أو ما يساوي حوالي )36 %( 

من سكان العالم.

ولكن، لو نظرنا إلى المسلمين والمسيحيين في العالم، فسنرى 
أو  التوالي،  على  مليار  و)2.3(    )2  ( هي  أعدادهم  أن 
ما مجموعه )4.3( مليار نسمة )حوالي 60% )من سكان 
للتعايش  وسيلة  الطرفان  يجد  أن  األجدى  من  أليس  العالم. 

والتفاهم حتى يستطيع العالم كله أن يعيش بأمن ورخاء؟

لو حسبنا نسبة المتعلمين والمثقفين والرواد ورجال األعمال 
والماليين والمحاسبين والعلماء واألدباء من بين المسيحيين 
العربي.  الوطن  بناء  في  إسهامهم الكبير  كان  كم  لرأينا 
التجارية، والمصارف،  والوكاالت  الصناعات،  إلى  انظر 
وإلى  واإلذاعة،  التلفزة  ومحطات  واإلعالم  والصحافة 
المبادرات في مجاالت السياسة واالقتصاد والفلسفة والتاريخ 

واألدب.

األرض،  ملح  العربي  الوطن  في  المسيحيون  كان  لقد 
والمبادرين لإلصالح، ومن المساهمين الكبار في النهضة، 
وفي تطوير الفكر القومي، وفي الدفاع عن الوطن العربي 
وكندا  وإفريقيا  المتحدة  الواليات  مثل  الهجرة  أقطار  في 

وأميركا الالتينية.

سيفقد المسلمون العرب كثيراً إذا لم يحافظوا على المسيحيين 
الباقين. فهم أصالً أهل هذه الديار، وهم منا وفينا. ماذا سنقول 
كيف  المسيحيين؟!  إخوتنا  في  لم نراع هللا  إذا  العالم  لباقي 

سندافع عن المسلمين في أوطان االغتراب؟!

ودورهم االقتصادي الطليعي ال يمكن إنكاره. وإذا استمرت 
الهجرة فإن فرصتنا في اقتناص التكنولوجيا، وتطوير قدراتنا 

وتعويضنا أمنياً وثقافياً سوف تزداد حدة. 

مبادرة الملك عبدهللا الثاني لتعزيز دور المسيحيين في هذه 
وتستحق  وقتها،  في  تأتي  لهم  والطاردة  الظروف الحالكة 
منا أن نستذكر الرسول وعمر بن الخطاب في مواقفهما من 
المسيحيين عبر التاريخ. ونحن يجب أال ننسى موقف النجاشي 
وهرقل وغيرهما من اإلسالم في بداياته. المسيحيون جزء 
متمم وأصيل من هويتنا الحضارية والثقافية واالقتصادية . 

اختارها : رزق جلده 

       عضو هيئة عامه 

الدور االقتصادي للمسيحيين العرب  - 
الدكتور جواد العناني 

12
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أعضاء يكتبون

 )FENG SHU (علم الفنغ شوي
وديكور المنزل

13

معنى كلمة فنغ شوي هو الهواء و الماء  وهو يعنى بترتيب 
اإليجابية  الطاقة  لجذب  حولنا  من  الموجودات  تعديل  و 

لتنساب في جسم اإلنسان من دون عوائق.

إنها فلسفة آمن بها الصينيون القدماء و التي تقوم على مبدأ 
الطاقة انبعاثها و امتصاصها.

اذ إنها فلسفة تعنى بالطاقة و مدى تأثير اإلنسان بما حوله 
مما يؤثر على حياته و صحته و مزاجه وعالقته باآلخرين 
الفلسفة الرائعة تدعو اإلنسان للتصالح مع نفسه و  و هذه 
مع كل ما يحيط به ليعيش بشكل ايجابي بعيدا عن التوترو 

المشاكل و المتاعب السلبية التي قد ال يعرف سببها .

يعتمد أساس الفنغ شوي على خمسة عناصر رئيسية هي:

الخشب : هو العنصر الذي يحسن الطاقة اإليجابية و يزيد 
النشاط و التحفيز للعمل.

الماء: هو العنصر الحيوي بين العناصر الخمسة فالصينيون 
الناس من  بين  لزيادة اإلتصال  النافورة رمز  أن  يعتقدون 

جهة و رمز للثراء من جهة أخرى.

المعدن: و يرتبط بالصحة فالمعدن يعتبر موصل للكهرباء 
على  يعمل  المعدن  ارتداء  أن  يعتقد  للطاقة.لذلك  باعث  و 

الحفاظ على التوازن الصحي.

بإضافة  يتمثل  و  اإلستقرار.  و  للثبات  مصدر  األرض: 
النباتات في المنزل.

النار: و تعتبر أكثر العناصر الخمسة قوة و بالنسبة لوجودها 
في المنزل يكون بوضع الشموع في أركان و أنحاء المنزل.

أما عن كيفية تطبيق ديكور المنزل بالنسبة للعناصر الخمسة 
فإن المرء يحتاج إلى حساسية فائقة و براعة كبيرة و لكن 
عليه توخي الحذر و الحرص عند تركيب بعض عناصر 

الديكور.

تدفق  عملية  تنشيط  على  المنزل  في  النافورة  تعمل  فمثال 
تم  إذا  للغاية  تأثيرات سلبية  إلى  تؤدي  لكنها  بقوة،  الطاقة 

وضعها في مكان غير صحيح.

و المرايا يجب التفكير جيدا في المكان المناسب لوضعها 
في المنزل، إذ تتمكن المرايا في المنزل من اجتذاب الطاقة 
أو تحويلها أوالتصدي لها، غير أن تركيبها في مكان غير 
مناسب قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما لما يطمح المرء 

إلى تحقيقه.

و يتمكن المرء من الوصول إلى تحقيق التوازن المتناغم 
للطاقة في غرفة من خالل وجود عناصر النار و األرض و 
المعدن معا في غرفة واحدة فمثال إضافة العناصر الالمعة 
و  المعدن  إلى  تشير  المعدنية   البراويز  و  الجدران  على 
النباتات و األزهار الطبيعية في مزهرية تشير إلى األرض 

و الماء .

وال تنحصر المعاني و الدالالت على األثاث و اإلكسسوارات 
فحسب بل على األلوان فالبرتقالي يعتبر لون نابض يوحي 

بالصحة والحيوية و هو مرتبط بالتفاؤل و الحماسة  .

أما األرجواني  فلون مرتبط بالروحانية، التأمل، الوضوح  
، الوقار والعظمة .

النمو ،والزهري يصلح لغرف  الطبيعة و  واألخضر لون 
النوم ، والبني مرتبط بالطبيعة والجذور ، 

واألبيض يعكس البراءة و الطهارة و هو قادر على إبراز 
محيطه الساطع . 

في النهاية اتمنى من الجميع استعمال الطاقة  لتحقيق مزيد 
من السعادة والراحة .

   
 
 

نينا موسى نينو                                                    
عضو اللجنة الثقافية 
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زاوية المعلومات 
ما قل ودل

الرب يسوع المسيح له المجد
هو الذي يقودنا نحو هللا

***
السالم هو ثمرة التضامن 

والتسامح
***

إجعل كل يوم يوما ً جيدا ً أفضل 
من اليوم الذي سبقه

***
) جمانه ( تعني لؤلؤة أي قطعة 

من قطع الحلى
***

ما الفشل سوى هزيمة مؤقته
***

ما طار طير وارتفع اال كما طار 
وقع
***

المتعّنت براية ال يحترم قدرات 
االخرين

***
الوهم والخوف هما اخطر من 

المرض ذاته
***

الخضراوت والفواكه تحمي 
الجسم من االمراض

***
الماء يشكل أربعة أخماس الدماغ 

البشري
***

ليس خطاؤك ان تولد فقيرا ً لكن 
خطاؤك أن تموت فقيرا ً

***
وطني لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتني اليه بالخلد نفسي

) احمد شوقي ( 

15إعداد هيئة تحرير النشرة 

أقوال مأثورة
اعمل الخير ألصدقائك يزيدونك محبة ، واعمل 

الخير ألعدائك ليصبحوا أصدقاءك .
 

الحقيقة دائماً تؤلم من تعود على األوهام .
سقوط اإلنسان ليس فشالً ولكن الفشل أن يبقى حيث 

سقط. 
ويل ألمة عاقلها أبكم وقويها أعمى . 

الحق كالزيت يطفو دائماً . 
الحقيقة مثل النحلة تحمل في جوفها العسل وفي ذنبها 

اإلبرة . 
ال تتم األعمال العظيمة بالقوة ولكن بالصبر . 

يسخر من الجروح كل من ال يعرف األلم .
مهما قدمت للذئب من طعام فانه يظل يحن إلى 

الغابة. 
من رفع نفسه فوق قدرها صارت نفسه محجوبة عن 

نيل كمالها.
إذا سئل غيرك فال تجب فان ذلك استخفافاً بالسائل 

والمسئول . 
من يأبى اليوم قبول النصيحة التي ال تكلفه شيئاً 
فسوف يضطر في الغد إلى شراء األسف بأغلى 

سعر. 
مصيبة أن تدرس بال تفكير ومصيبة اكبر أن تفكر 

بال دراسة . 
إذا لم يكن المال خادمك صار سيدك . 

من األفضل أن تمشى ببطء إلى األمام على أن تمشى 
مسرعاً إلى الخلف . 

كلمة الحق تقف دائماً في الحلق ألنها كبيرة .
 

البعض ينشر السعادة أينما ذهب والبعض اآلخر 
يخلفها وراءه متى ذهب . 

اختارتها ناديا عيده السقا 
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أيها العضو الكرمي ...
هل تعلم

 أ   ( أن العلم هو ، نفع وليس العلم ما حفظ     
) االمام الشافعي ( .

ب ( وأنه مهما كان المرء فيلسوفا ً يجد يوما ً من 
يحتاج اليه ) البرت شفايزر ( .

ج ( وان الشخص الذي الذي إبتكر رسومات 
الكاريكتور اسمه دانيال كرادشي .

د  ( وأن أول من صك النقود عند العرب هو 
عبدالملك بن مروان .

هـ ( وأن الجهلة ال يعرفون الخير الذي بين ايديهم 
اال بعد طرحة جانبا ً ) سوفوكليس ( .

ز ( وانه من دون كلمات او دون كتابة او دون 
 كتب ، لم يكن من الممكن وجود شيء  أسمه 

) التاريخ( . 

ح ( وان ) النوبة ( المصرية هي كلمة فرعونية 
اطلقت على بلدة جنوب مصر وتعني ارض 

الذهب. 

ط ( وان القطب الجنوبي هو أكثر برودة من 
القطب الشمالي . 

ي ( وانه على ما تركز مجهودك في موضوع ما، 
تحقق النجاح فيه . 

ك ( وأن القراءة تصنع إنسانا ً كامال ً وأن 
المشورة تصنع إنسانا ً مستعدا ً وأن الكتابة تصنع  

إنسانا ً دقيقا ً ) فرنسيس بيكون ( . 

ل ( وان احد الشعراء قال : 
     إزرع جميال ً ولو في غير موقعه فلن يضيع 

جميل أينا زرعا 

اعداد : فريد جبرا عوض 
 

تراث البشرية 
شعر : حيدر محمود

 وحسب بالدي انها قد تأسست
 على الحب ال مكر هناك وال غدر

 ونحن ارق الناس طبعا وانما
 اذا دعت الجلى كنا لها الجمر

 اطل علينا الفجر من اول المدى
 وما زال فينا ساكنا ذلك الفجر
 لغير عمان هذا القلب ما خفقا

 وغير فرسانها الشجعان ما عشقا
 وال احبت عيوني مثل طلتهم

 على الروابي رماح تنشر العبقا
 فهم لظى ، وشذى ، شمس ، ودالية
 سبحان من جمع البارود والحبقا
 ونحن نحن سواء امطرت ذهبا
 سماء أوطاننا او سّدت الرمقا
 فال يجمعنا خوف وال طمع
 لكنه العشق والدنيا لم عشقا

 ***حكم ***
  ابن الوردي

في ازدياِد العلِم إرغاُم الِعدى وجماُل العلِم إصالُح 
 العمْل .

ال تقْل أصلي وَفصلي أبداً إنما أصُل الَفتى ما قد 
 َحَصْل.

 قيمُة اإلنساِن ما ُيحسُنُه أكثَر اإلنساُن منُه أْم أَقْل. 
 *** أمثال***

إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت ال تدري 
 فالمصيبة أعظم .

 أساء سمعاً فأساء إجابة .
 أسمع جعجعة وال أرى طحنا.

 *** مأثورات غربية ***
 جون كيج 

أستغرب من الناس التي تخاف األفكار الجديدة، 
 فأنا أخاف األفكار القديمة. 

 ال نحتاج إلى تدمير الماضي، فقد انقضى.
 األفكار شيء وما يحدث شيء آخر.

 *** أمثال أيسلندية*** 
 كلمة الرجل شرف الرجل .
 الرجل المتكرر عدو نفسه .

من يريد أكل المحار عليه أن يفتح صدفتيه . 

اختارها جبرا عيد المسيح شنوده 
نائب رئيس اللجنة الثقافية 
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الرب راعي
فال يعوزني

شيئ ٌ
في مرابع خضر ٍ

يربضني
الى مياه
الراحة
يوردني
هللويا

المزمور 23

17

الموظف / احمد يوسف كراجه
التحق بالعمل في النادي بتاريخ 2011/03/12 ويعمل حاليا موظف حفالت 

في دائرة الطعام والشراب 
مت اختياره ليكون فارس الشهر لتميزه ونشاطه وحرصه على اجناز العمل 

بكفاءة عالية
إدارة النادي تهنىء املوظف احمد وتتمنى له املزيد من النجاح واالستمرار 

نحو االفضل  .

فارس الشهر 	  

بمناسبة شهر التوعية بسرطان 
الثدي

نذكر بضرورة إجراء الفحوصات الالزمة
للكشف المبكر حسب تعليمات البرنامج األردني

لسرطان الثدي.. لمزيد من المعلومات االتصال على 
هاتف -4222008 06

مع تمنياتنا للجميع بوافر الصحة والسالمة 

حكمة العدد

السمعه الطيبة أفضل من 
الرداء الجميل
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عائالتنا

18

تهنئة بالمولود 
نهنئ السيد اسكندر سابا عضو الهيئة العامة وعقيلته السيدة سمر كشك بميالد حفيدهما 

" بشاره "

ابن السيد سامي بشاره شحاتيت وزوجته السيدة هدى اسكندر سابا .

الف مبروك 
جعله هللا من ابناء السالمة 

تهنئة 
أسرة النادي يهنئون المهندس عيسى مفضي شحاتيت بقرار مجلس الوزراء بتعينه عضوا ً في 

مجلس أمانه عمان الكبرى ..... ألف مبروك 

تهنئة بنجاح العملية الجراحية 
أسرة النادي األرثوذكسي تهنئ العضو العامل السيد سليم جدعون بعودته سالما ً معافا ً لمزاولة 

عمله ونشاطة بعد العملية الجراحية التي أجريت له والتي تكللت بالنجاح التام .

الف الحمدهللا على السالمة يا ابا لؤي 

تهنئة بالتوأم 
نهنئ السيد سليم جدعون وعقيلته بميالد أحفادهم

“ كرم وزيد “

أبناء السيد لؤي سليم جدعون وعقيلته السيدة نور هايل سلوم
الف مبروك .....

جعلهما هللا من أبناء السالمة 



19

كريم داود امني صوصو

متارا اكرم صالح الخضريي 

سعود رمزي سعود ابو عابد

توفيق فادي توفيق الخوري 

نور مشيل نقوال نصار 

ركان وديع عيىس قعوار

زينه كامل جربا االعرج 

ياسمينه كامل جربا االعرج 

ماهر ايليا ماهر خوري

جاد طارق يوسف وكيله

جوزيف طارق يوسف وكيله

زيد بشار غالب الشوارب

عمر سهم توفيق القسوس 

راكان سامر اندراوس الحلته

سلمى نضال طالل نصار

نايا رمزي فرح قاقيش

كارال نبال جميل حجازين

فارس جهاد الياس بطيخة

مريا جهاد الياس بطيخة

دونتس حنا دونتس الربيض

كرستل نقوال جورج موىس 

جوزيف طارق سمري ابو سعدى

باسم سمري خرض نينو

جويل ماري رداد توفيق ايوب

سلمى عالء جالل عبايس 

جاد نبيل سامل ترزي 

جنى نبيل سامل ترزي 

جويل رمزي توفيق بطارسة

غزل رمزي نبيل غرفه

األوىل

الرابعة

الرابعة

الخامسة

الثانية

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الثانيه

الرابعه

الثانية

الثالثة

الخامسة

الرابعه

الرابعه

الرابعه

الثانية

الثالثة

االوىل

الخامسه

الثانية

الخامسه 

الرابعة 

الرابعه

الرابعه

الثانيه 

10/01

10/01

10/01

10/03

10/03

10/04

10/04

10/04

10/04

10/05

10/05

10/06

10/07

10/08

10/08

10/09

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/11

 10/12

10/12

10/13

10/13

10/13

10/14

10/15

بانا اسامة عزت كيال

بانا سامر سامي الخوري 

نايا بشار شاهر تادرس

قيس خلدون ايليا مقطش 

متارا حبيب يوسف الياس 

فادي ابراهيم امني شنودي 

جاك باسم جورج سلامن 

مي فرنسيس كامل انجيل 

قيرص فرنسيس كامل انجيل 

جورج وصفي فالح حدادين

وليد قسطة رسندي بالطه

عدي فادي منصور عميش 

عون انطون سليم النرب 

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 

هال زيد عيد الشوبيك 

كارال هاين موريس نينو 

سلينا جريس كايب الحاج الياس 

ماريا نديم عوض عوض

صويف شادي سامي بجايل 

جاد ربيع مازن عبده

غزل فراس حليم حداد

اسكندر ماهر سابا

الخامسه

الخامسه

الثانيه

الثالثة

الرابعه

الخامسه

الرابعه

الخامسه

الخامسه

الخامسة 

الرابعه

الخامسه

الثالثة

الخامسه

الخامسة

الخامسة

الخامسه

الخامسة

الخامسه

الخامسة

الخامسه

الخامسه

الرابعه

الثالثة

الثانيه

الثالثة

الثالثة

الثانية

10/16

10/16

10/16

10/16

10/17

10/18

10/18

10/19

10/19

10/19

10/21

10/23

10/24

10/25

10/25

10/25

10/25

10/26

10/27

10/27

10/27

10/28

10/28

10/28

10/29

10/30

10/30

10/31

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.

هدى اسكندر سابا           2013/08/16 سامي بشاره شحاتيت   بشاره   

دميا نرسيسيان            6/16/ 2013 رامي نبيل غرفه    سند   

نور هايل سلوم         2013/09/16  لؤي سليم جدعون   كرم   

نور هايل سلوم         2013/09/16 لؤي سليم جدعون   زيد    

مواليد  مباركة
تاريخ الميالداسم األم اسم األباسم الطفل
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فريد جبرا عوض 
عضو إداري سابق

عضو هيئة تحرير النشرة 

حوار األديان   

خاطرة

إن التحديات التي نواجهها في األردن  تستدعي منا جميعاً  
العمل على ديمومة تضافر الجهود القوية للتعاون المستمر 
والمحبة  الصداقة  على  المبني  التعاون  من  إطار  في 
المسؤوليات  سواء   ، الحياة  مسؤوليات  أمام  واألخوية 
الوطنية او الدينية او األخالقية او اإلنسانية او التاريخية 
، خصوصا ً وإننا جميعا ً نواجه اياما صعبة وتعيسة في 

الشرق أوسط وبشكل غير مسبوق . 

ما اعظم ما قاله صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحسين مؤخرا ً في هذا الصدد ، حين دعا جاللته لتعزيز 
حوار األديان من خالل إقامة مؤتمرات للتصدي للتحديات 
التي يواجهها المسيحيون العرب في الوطن العربي على 
كاألقباط  كذلك  المواطنون  والمسيحيون  المثال  سبيل 
والكلدان والسريان واألرمن على أطيافهم في العالم العربي 
، ولقد ركز جاللته في دعوته تلك مشكورا ً، الى تعظيم 

الجوامع بين اتباع الديانات المتعددة . 

المتميزة  بمواطنتنا   ، شك  دون  نعتز،  االردن  في  نحن 
وبالمحبة التي تجمع بيننا جميعا ، فمسلمين ومسيحيين ، 
السلمي  التعايش  مجال  في  يحتذى   ً نموذجا  تعتبر  والتي 
والتآخي بين االديان السماوية ، وعلى ذلك قال جاللته من 
جملة ما قال باننا مسلمون ومسيحييون مدعوون للدفاع عن 
هذا الواقع الجميل عن طريق المواطنة الصادقة واالعتدال 
وعن طريق استدامة المحبة والتسامح والبعد عن التطرف 

واالنعزال . 

وبناء عليه فانه من الضرورة بمكان ان يستمر االردنيون 
بمسلك التعاون والمحبة والكفاح من اجل المحافظة على ما 

حققناه فعال ً من انتصارات نعتز بها نحن معا ً خالل أربعة 
عشر قرنا ً من الزمن ولعل التتابع التاريخي الطويل الكبر 

دليل على ذلك . 

ومن هذا المنطلق فإننا ندخل الى قضية مدينة القدس وهويتها 
العربية األصيلة ومقدساتها المسيحية واإلسالمية ونؤكد هنا 
بانه علينا جميعا ً مسلمين ومسيحيين واجب الدفاع عنها فان 
القدس هي اولى أولوياتنا ، وقد سبق لي قبل مده طويلة أن 
قلت في مقال لي عن القدس ، بانني أستغرب جداً  كيف يقف 
العالم المسيحي الكبير والقوي ) عدداً  وسلطة ( هذا الموقف 
المائع نحو المدينة المقدسة ، التي هي مدينة الملك العظيم كما 

جاء في الكتاب المقدس . 

بان   ) ربما   ( األلف  وللمّرة  العرب  األشقاء  يجمع  واليوم 
القدس تتعرض للخطر جراء إجراءات التهويد التي يقوم بها 
اإلسرائيليون من اجل السيطرة الكاملة على المدينة ، ومن 

اجل عرقلة المساعي الداعية للحوار . 

فيا أيها األعزاء 
إن تعزيز حوار األديان نحو ديمومة المحبة واإلخوة ونحو 
تعظيم الجوامع بين أركانها ، كما قال جاللة سيدنا ، والدفاع 
عن قضية القدس الحبيبة ، هي أمور متالزمة وأهداف نسعى 
من اجل تثبيتها وتحقيقها مهما كانت العوائق والصعوبات . 

 ***
أحد الحكماء قال 

إن ثقتك بذاتك ترهب أعداءك مهما كانت قوتهم 

	  


