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رئيس النادي  
فوزي عبد املسيح شنوده

ان ما يحدث في الوطن العربي والدول المجاورة هذه األيام 
من عنف وقتل وتشريد وترويع لألبرياء والمدنيين من أطفال 
سكناهم  وأماكن  رزقهم  مصادر  وتدمير   ، ونساء  وشيوخ 
وكذلك االعتداء على المساجد والكنائس والمدارس والمتاحف 
وغيرها لهو عمل شائن يستهدف امة بأكملها في دينها وثقافتها 
الدول  تفتيت  إلى  يهدف  استعماري  مخطط  لتمرير  وأبنائها 
للدولة  خدمة  الوسطى  القرون  إلى  بها  والرجوع  العربية 

العنصرية اإلسرائيلية .

 كل األديان السماوية تدعو إلى المحبة والسالم والتفاهم وتفهم 
والمذهبي  الديني  والتطرف  العنف  نبذ  إلى  تدعو  كما  األخر 

والطائفي والعرقي .

العلماء  وكافة  والمسيحيين  المسلمين  الدين  ندعو رجال   إننا 
والمفكرين وأصحاب الضمائر الحية أن يتحملوا مسؤولياتهم 
بكل حزم ويعملوا على إيقاف حمام الدم والدمار حتى يسود 
األمن واألمان والمحبة واالطمئنان ربوع الوطن العربي كافة 
حتى ينعم الجميع بحياة سعيدة ويواكبوا تطور العلم والثقافة 
الذي ينمو ويزدهر عندما يسود السالم واالستقرار في المنطقة.

 
حمى هللا هذا البلد الطيب وجميع الدول العربية من أعداء هذه 
األمة والمتآمرين عليها والمتربصين بها الذين ال يريدون لها 

الخير .

 ان جذورنا كعرب مسيحيين تمتد إلى أعماق هذه األرض 
المتآمرون  تآمر  بديال مهما  التي ال نرضى عنها  الطيبة 
األردن  ليبقى  والرخيص  بالغالي  ونفديها   ، واألعداء 
شامخا بأهله وأبنائه في ظل الراية الهاشمية بقيادة جاللة 
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه وسدد 

إلى الخير خطاه .
 
 

طريق املستقبل

أعضاءنا الكرام

نسرتعي انتباهكم الكريم إىل ان نرشة النادي متواجدة 

 حالياُ يف موقع النادي االلكرتوين 

:website

/http://www.orthodoxclub.com

هيئة حترير الن�شرة

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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تهاني

قداس احتفالي في كنيسة النبي ايليا - ابو نصير
األردن  في  األرثوذكس  الروم  مطرانية  أقامت 
عيد  بمناسبة    2013 أب   2 في   احتفالياً  قداساً 
المذكور  االحتفالي  القداس  وترأس  إيليا  النبي 
الروم  مطران  فينيذكتوس،  المتروبوليت  سيادة 
من  لفيف  معه  وشارك  األردن،  في  األرثوذكس 
والشبيبة  المؤمنين  من  غفير  جمع  بوجود  الكهنة 

األرثوذكسية وأفراد من الكشافة .
وأشار المطران في عظته إلى أهمية األنبياء في 
الحياة المسيحية وتسمية مار الياس نبياً، مبيناً أن 
الكنيسة سميت باسم النبي الياس لتثبيت هللا لنبوته 

الحقيقية التي ال تتأتى إلى شخص عادي.
وبعد العظة، كرم سيادة المطران األشخاص الذين قدموا تبرعات مشكورة لبناء الكنيسة المذكورة التي أنشئت 
قبل حوالي اربع سنوات وذلك بتقديم قالدات لهم، كما قدم ) شهادات تقدير(  ألعضاء مجلس الكنيسة وألبناء 
الرعية الذين لعبوا دورا هاما في بناء الكنيسه ، علما بان السيد فوزي عبد المسيح شنوده  رئيس النادي هو من 

تبرع بشراء قطعة األرض إلقامة الكنيسة عليها وهو من قام ببناء الكنيسة هناك . 
وفي لقاء مع السيد فوزي شنودة ، قال: »إن بناء الكنيسة ال يعني زيادة عدد الكنائس لرعية ما  ، فالكنيسة هي 

للمسيحيين كافة”. وشكر الرب إلعطائه القوة للقيام بعمل كهذا.
وفي نهاية القداس أقيم  حفل استقبال في قاعة الكنيسة حيث رحب مجلس الكنيسة والشبيبة بالحضور الكريم في 

جو من المحبة واأللفة.

أعضاءنا الكرام

يتوفر لدى الكلية األردنية الكندية ) الدبلوم الكندي ( برامج دراسية مختلفة ، مدة الدراسة في 
الكلية 11 شهرا ً يحصل الطالب خاللها على الدبلوم الكندي .

الكلفة اإلجمالية للدراسة تبلغ ) 5720 ( دينارا ً أردنيا ً  . 

هذا وتقدم الكلية األردنية الكندية لألعضاء احلاملني بطاقة عضوية النادي األرثوذكسي خصما ً 
خاصا ً يبلغ 21% من كلفة الدراسة بحيث تصبح الكلفة 

ً أردنيا ً فقط ال غير ألعضاء  النادي  .  ) 4500 ( دينارا 

نتمنى للجميع التوفيق 

العنوان : عبدون – شارع اربد - عمارة رقم 12 
هاتف : 5935114-06   

) رجاء (
 يرجى من أعضائنا الكرام إرسال نتاجهم االدبي لنشرة في نشرة النادي في موعد أقصاه العشرين من

 كل شهر .
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مقال
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االمير احلسن بن طالل 
يكتب في صباح العيد : فضيلة احلكمة

األمير احلسن بن طالل
مواضيع ذات صلة

والمسلمين  وللعرب  الغالي  األردن  في  أهلي  إلى  أتقدم  أن  لي  يطيب 
المبارك.  الفطر  عيد  بمناسبة  التبريكات  وأصدق  التهاني  بأحر  كافة 
تقطر  ودموعي  وعربي  كمسلم  العيد  فرحة  اليوم  جميًعا  فأناأشارككم 
ألًما على ما آلت إليه أحوال األمة. لكن، ال يزال هنالك فسحة من األمل 
الستشراف المستقبل وتحقيق ما نصبو إليه من وحدة ومنعة واستقرار.

الصراعات  تنازعتنا  وقد  تكتمل  أن  بالعيد  لفرحتنا  يمكن  كيف  ولكن 
بغيرها؟ وكيف  األمة مرهونة  أولويات  أحوالنا وأصبحت  واضطربت 
نستعيد إنسانية اإلنسان المسلم وكرامته حتى ينهض بدوره في المحافظة 
على وجوده وكيان أمته في وقت تعصف فيه أنواء التغيير باتجاهاتها 
المختلفة؟ فاألمة اإلسالمية لم تجابه أبداً تحديات البقاء مثلما هي اليوم، 
انشغالها  بقدر  ومهمة  عامة  بقضايا  الماضية  العصور  في  تنشغل  ولم 

بقضيتي األمن والسالم، التي يحتاج تحقيقهما إلى العقالنية والحكمة.
فالحكمة مطلوبة دائماً،وهي - ضالة المؤمن- لما لها من مكانة عظيمة في 
الكتب المقدسة وسنن األنبياء والرسل، ولحاجة األمم حاضراً ومستقبالً 
إليها في كل شؤونها، ولما لها من قدرة على تيسير الوصول إلى الحل 
الروحي  التجديد  إلى  العظيمة  المناسبة  هذه  وتدعونا  بجدواه.  واإلقناع 
»ُيْؤِتي  التنزيل:  محكم  في  تعالى  هللا  يقول  الحكمة.  وطلب  والفكري 
ُر إاِلاَّ  كاَّ اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي َخْيراً َكِثيراً َوَما َيذاَّ

أُولُو اأْلَْلَباِب« )سورة البقرة: اآلية 269(.
وتقتضي الحكمة العمل على تأكيد قيم التضامن والجوامع المشتركة بين 
المسلمين كافة؛ سنة وشيعة، عرًبا وغير عرب، بما يحافظ على تماسك 
قد  الشريفة  النبوية  فالرسالة  والتشرذم.  الفرقة  دواعي  وجه  في  األمة 
بما  النهضة  آفاق  النورفانطلق نحو  إلى  الظلمات  أخرجت اإلنسان من 

يحقق خير األمة وعزتها.
نشهد  وال  الحكمة،  من  الكثير  نرى  ال  اآلن  حتى  أننا  لأللم  يدعو  وما 
الواقع  في  نشهد  بل  العربي.  السياسي  الراهن  في  للحكماء  حضوراً 
تغييًبا للعقل المدبر للشأن العام وفق مقتضيات الحكمة. وللذين يتساءلون 
عن جدوى الدعوة للحكمة والعقالنية في هذا الوقت، الذي خرجت فيه 
األمور عن أي منطق وقانون، أقول هنالك خياران في العالمين العربي 

واإلسالمي:يعتبر الخيار األول مستقبل األمن والسالم في استمرار 
الحال كما هو عليه. أما اآلَخُر فيدعو إلى التغيير والحرية واالنفتاح 
والديموقراطية. واليوم، فإّن كال الخيارين حاضر بيننا، لذلك، فإننا 
بحاجة إلى تكاتف كل الجهود والضمائر الحية والطاقات كي ننطلق 
نحو فضاءات الحوار والتواصل والفعل ونقف صًفا واحًدا في وجه 

دواعي الفتنة والفرقة والطائفية.
يجب أن تكون الحكمة حاضرة في قراراتنا؛ وأن ال تكون قراراتنا 
مفاضلة بين الحق والباطل، أو خياراً بين القانوني وغير القانوني، 
أو بين األخالقي وغير األخالقي. إذ لن يكون هناك أي أمر يمكن 
الحكيمة.  القرارات  في  الخيار  أو  المفاضلة  حالة  عليه  تنطبق  أن 
لذلك، عندما يكون خيارنا ليس مسألة صواب وخطأ، عندها يجب 

علينا أن نتبين ما هو حكيم وما هو غير حكيم.
في  معانيه  سمو  جميًعا  لنتأمل  المبارك  العيد  مناسبة  أغتنم  لهذا، 
هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا ونعتمد منهج الفكر األخالقي، 
طريقه  يسلك  حينما  اإلنسان  ألن  والحكمة،  بالعقالنية  يأخذ  الذي 
بالتوافق مع العقل والحكمة، ستؤول قيادة الواقع لصالحه. وأدعوكم 
ألننا  الكراهية،  لغو  من  بدالً  معتدالً،  وسطياً  نتبنى خطاباً  أن  إلى 
جميعاً بحاجة إلى حوار من أجل األمن والسالم، إلحداث التغييرات 
فرد  كل  تهم  التي  والقواعد  المبادئ  من  كنسق  المبتغاة،  اإليجابية 
العرب  تخدم  والتي  ككل،  اإلنسانية  لدائرة  ينتمي  كائناً  بوصفه 

والمسلمين والبشرية جمعاء.
وأسأل هللا العلي القدير أن يلهمنا الحكمة، وأن يحقق ألمتنا عزتها 
وكرامتها ويحفظ لها وحدتها، ويرفع عنها شر االقتتال الذي يهلك 
الحرث والنسل، وأن يسود األمن والسالم واالستقرار ربوع العالم، 
وأن يفيض - سبحانه - على عباده الخير العميم ويقيهم شر الفتن ما 

ظهر منها وما بطن، إنه كريم جواد رحيم.
َ ال ُيَغيُِّر َما  وأختم هذه السطور بقول الحق - تبارك تعالى- : »إِناَّ هللااَّ

ِبَقْوٍم َحتاَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم«. )سورة الرعد: اآلية 11(.

االمير احلسن بن طالل يكتب في 
صباح العيد : فضيلة احلكمة
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محاضرة
للكاتب والباحث االستراتيجي نواف الزرو 

يوم االثنين 2013/8/26
بعنوان 

قراءة في بانوراما المشهد السياسي 
الفلسطيني في ظل االوضاع العربية

الصراع مع المشروع الصهيوني جذري 
استراتيجي ووجودي مفتوح

االرثوذكسي  النادي  في  الثقافية  واللجنة  االدارية  الهيئة  بالنيابة عن 
في   ً جميعا  بكم  وارحب  الزرو  نواف  االستاذ  بالمحاضر  ارحب 

رحاب ناديكم .أضافت السيدة ديانا نصار عضو اللجنة الثقافية، 
يسعدنا أن يكون معنا اليوم االستاذ نواف الزرو ليحدثنا عن التطورات 

في المشهد السياسي الفلسطيني وللتعريف عن المحاضر : 
هو من مواليد القدس ودرس في مدارسها االبتدائية والثانوية ثم نال 
شهادة في السياسة واالقتصاد من جامعة بيرزيت من المعتقل حيث 

كان اسير في سجون االحتالل مدة 11 سنه . 

هو كاتب صحفي وباحث خبير في شؤون الصراع العربي الصهيوني 
والشرق االوسط. 

عمل مدير مركز الدراسات االستراتيجية في صحيفة الدستور االردنية 
من 1990 – 2011 ثم مدير في صحيفة العرب اليوم من 2011 

لغاية اغالقها في تموز 2013 .

نظم وتدار العشرات في الندوات والقراءات االستراتيجية وله نشاطات 
ثقافية وفكرية واعالمية عديدة في االردن والعواصم العربية .

التي  الفلسطيني  الهولوكوست   – الكاملة  الموسوعة  بالذكر  جدير 
صدرت عام 2011 وتم اشهارها هنا في النادي االرثوذكسي . 

اكرر الترحيب واطلب من االستاذ نواف التفضل بالقاء محاضرته . 

واليكم ملخصا ً لما  ورد في المحاضرة : 
التي تشهدها  التطورات  الكريم عن أحدث واخطر  المحاضر  تحدث 
فلسطين والمدينة المقدسة، وقدم رؤية استراتيجية ألهم وابرز عناوين 
المفاوضات-االستيطان-الدولة- شملت:  الفلسطيني  السياسي  المشهد 
الدولة« وتداعيات الربيع العربي على  القدس-حق العودة- »يهودية 
مستقبل الصراع- االستخالصات االستراتيجية، كما اشتملت االمسية 
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نشاطات اللجنة الثقافية

على عرض صور الهم واخطر المشاهد الفلسطينية، وخاصة الجدار 
وتداعياته والحفريات تحت البلدة القديمة للقدس. 

الجزء  تشكل  وكانت  التي  فلسطين  تاريخ  نستحضر  أن  علينا  وقال 
دولة  مقومات  فيها  لليهود  يكن  ولم  السورية،  الخريطة  الجنوبي من 

على مدى التاريخ.

وقال االستاذ المحاضر واذا ما اضفنا لذلك سياسات التطهير العرقي 
للتاريخ  نوثق  فاننا  فلسطين،  لعرب  الجماعي  والترحيل  واالقتالع 
وللذاكرة الوطنية القومية الفلسطينية العربية:«ان الحركة الصهيونية 
بتفريخاتها التنظيمية االرهابية وبغطائها االستعماري البريطاني على 
نحو حصري، قد سطت على الوطن العربي الفلسطيني سطوا مسلحا .

عملية  ان  الزرو  فأكد  الجارية  والمفاوضات  السالم  عملية  وعن 
الخانة  في  يصب  صرف  سياسي  نصب  عن  عبارة  المفاوضات 

االسرائيلية.
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وعن االحوال في المدينة المقدسة قال الزميل الزرو، ان خالصة 
القصة في الصراع الدائر في القدس من حي لحي ومن بيت لبيت، 
هو حول الهوية والسيادة والمسقبل، وان دولة االحتالل كما تعمل من 
اجل استكمال مشروع »اسرائيل –دولة للشعب اليهودي«،  فانها 
تعمل من اجل«اختالل قدس يهودية« بل ومملكة توراتية« تكون 
عاصمة«اسرائيل« الى االبد، فاالحتالل يختطف المدينة المقدسة..

ويعمل على اخراجها من كافة الحسابات ...! 

هي  فلسطين  ان  المحاضرة:  خاتمة  في  الزرو  الزميل  وقال    
حليب  مع  وتغذينا   وتثقفنا  وترعرعنا  نشأنا  هكذا  البوصلة، 
يوجع  وما  العربي،  والوطن  االمة  قلب  وفلسطين هي  امهاتنا...!، 
فلسطين  يتداعى له سائر الجسد العربي...والذي يخدم »اسرائيل« 

والمشروع الصهيوني نقف ضده ونعمل على احباطه...!

أعضاءنا الكرام

 نسترعي انتباهكم الكريم  بوجود استبيان يخص النادي في موضوع ابداء الراي في
 نشاطات وخدمات النادي ، فعلى من يرغب بذلك تعبئته حسب األصول والموجود في

الموقع االلكتروني للنادي  وفي صفحة الفيس بوك .... .

) رجاء (

يرجى من أعضائنا الكرام إرسال نتاجهم االدبي لنشرة في نشرة النادي في موعد أقصاه 
العشرين من كل شهر . 
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نشاطات اللجنة الرياضية
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 تربع فريق النادي األرثوذكسي على عرش بطولة درع االحتاد لكرة الطاولة بجدارة بعد ان حقق الفوز على فريقي مدينة احلسني 
للشباب في املباراة النهائية للبطولة التي اقيمت مساء يوم اخلميس املوافق 2013/8/1 في قاعة قصر الرياضة مبدينة احلسني 

للشباب 
ففي بطولة الرجال متكن النادي األرثوذكسي من الفوز في املباراة النهائية على فريق املدينة 3 – صفر وفاز على فريق امانة عمان 3 – 

1 وعلى فريق ابو نصير 3 -  صفر .

واستعاد فريق سيدات النادي األرثوذكسي اللقب بعد الفوز في اجلولة االخيرة على نادي مدينة احلسني بنتيجة 3 – 1 منهيا” 
مشواره بدون خسارة بعد فوزه على فريق سيدات ابو نصير 3 – صفر ونادي سمر 3 – صفر 

وفي ختام املباريات قام نائب رئيس االحتاد د. رجائي نفاع بتتويج الفرق الفائزة باملراكز الثالثة وقد حضر حفل اخلتام من النادي كل من 
رئيس اللجنة الرياضية فرح شنودي ورئيس جلنة كرة الطاولة اسامة خوري وعضوي اللجنة شارلي كيال وسليمان الدير .

تهنئة و تبريك  

 
يسر أسرة النادي األرثوذكسي أن تتقدم بأطيب التهاني وأسمى آيات التبريك إلى ممثلي النادي الذين 

جنحوا بانتخابات مجالس إدارة االحتادات الرياضية وهم :

احتاد السلة 1-   املهندس زهير نصار     

احتاد السباحة 2-   املهندس جبران الشامي             

احتاد السكواتش 3-   السيد نبيل حداد       

 النادي األرثوذكسي يتربع على عرش درع الطاولة للرجال للسيدات
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بطولة متميزة للرواد بكرة الطاولة  

نظمت دائرة النشاط الرياضي بالتعاون مع جلنة كرة الطاولة بطولة الرواد بكرة الطاولة مساء يوم االثنني 2013/8/5 وخالل 

شهر رمضان املبارك بطولة تنشيطية من اجلنسني مبشاركة واسعة وصل عددها حوالي 50 مشتركا” وقد اسفرت البطولة 
على النتائج التالية: 

فئة الرجال سن 50 – 60         األول : أسامة خوري       الثاني صليبا ايبف
فئة الرجال سن 40 – 50         األول : رودفي معلوف       الثاني امنارويا

فئة الرجال سن 30 – 40         األول : نقوال الدير       الثاني غيث جاسر
فئة الرجال                             األول : زيد يوسف       الثاني عبد الشماع

الثاني حسن احلوراني فئة االشبال                           األول : عمر العوفي       
فئة البراعم                            األول : راجي ساعاتي     الثاني مهند ويا

فئة السيدات                         األول : سوار يوسف      الثاني : اميان احلديدي
فئة الناشئات                        األول : تيماء يوسف     الثاني : سوار يوسف

فئة الزهرات                            األول : تينا خوري       الثاني : كرستني نفاع

وفي ختام البطولة بحضور السيد سليم املنير عضو الهيئة اإلدارية و السيد فرح شنودي رئيس اللجنة الرياضية و قام رجل 
االعمال أمنار ويا بتقدمي جوائز البطولة من كؤوس وميداليات تتويجاُ للفائزين بالبطولة.

مشاركة ناجحة لسيدات فريق كرة القدم  في أملانيا

 في ضوء مشاركة فريق كرة القدم للسيدات  في بطولة كرة القدم النسوية التي أقيمت في أملانيا خالل الفترة من
21 – 7/29/ 2013 فقد حقق فريق النادي حضورا” ناجحا” خالل املباريات التي خاضها الفريق حيث تأهل للدور نصف النهائي .

وقد جاءت نتائج املباريات على النحو التالي :
تعادل فريق النادي األرثوذكسي مع الفريق اللبناني بدون أهداف 

تعادل فريق النادي األرثوذكسي مع الفريق التونسي 1 – 1
خسر فريق النادي األرثوذكسي أمام دجلة املصري 2 – 1 

و بهذه النتائج فقد تأهل فريقنا للمرحلة الثانية من البطولة.
وعلى هامش البطولة استقبل السفير األردني في برلني مازن التل العبات فريق النادي مرحبا بهم ومشيدا” بتطور الكرة 

النسوية األردنية بفضل رعاية ودعم سمو األمير علي ، معتبرا” تأهل فريق النادي خطوة مهمة للوصول إلى البطولة وحتقيق 

االجناز .
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أعضاء يكتبون

بقلم: الدكتور فايز الحوراني
عضو هيئة العامة

ارث  وهو   ( القديم  العهد  جمع  الكنيسة  قبلت  حين   
المقدس  الكتاب  وهو  الجديد  العهد  مع  التاريخي(   اليهودية 
) اإلنجيل( لتالمذة المسيح عليه السالم. فقد اختلطت المفاهيم 
اليهودية والمسيحية حول حقوق المرأة ونالها ما نالها  بين 
من سوء الفهم ومن  اإلساءات نتيجة هذا الخلط ، وكثيرا ما 
وقعت الكنيسة عبر التاريخ بقبولها لبعض مفاهيم اليهودية 
لتالميذ  االربعة  االناجيل  الن  واعراف  كعادات  المنتشرة 
الرسل  وأعمال  ويوحنا(  لوقا،   ، مرقص  متى،  المسيح) 
وخصوصا رسائل بولس الرسول قد كان جوهرها روحانيا 
الرجل  اعتبرت  المسيحية  أن  وخالصتها  ماديا  وليس 
والمرأة قد تخلصا من الخطيئة األولى بمجْي المسيح وصلبه 
زواجهما  في  والمرأة  الرجل  وأن  السماء  الى  وصعوده 
يصبحا جسدا وروحا واحدة ال قوامة وال تفضيل بل مساواة 
تامة في الحقوق والواجبات  ولهذا  حرمت المسيحية الطالق 
وتعدد الزوجات وطلبت من المرأة أن تخضع لزوجها في 
بيت الزوجية وطلبت من الرجل أن يحب زوجته ويعاملها 
كنفسه، ويقول بولس الرسول في اوامره وتوجيهاته )اريد 
ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح واما راس المرأه 
فهو الرجل وراس المسيح هو هللا (وأضاف ايضا ان الرجل 
ليس من دون المرأة وال المرأة من دون الرجل في الرب 

)االصحاح الحادي عشر(.
بعين  عين  قيل  انه  سمعتم   ( االناجيل  في  ورد  لقد       
بل  بالشر  الشر  تقاوموا  ال  لكم  فاقول  انا  واما  بسن  وسن 
من لطمك على خدك  االيمن فحول له االخر ايضا ، ومن 
اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا..  من 
سألك فاعطه ومن اراد أن يقترض منك فال ترده سمعتم انه 
احبوا  لكم  فاقول  انا  قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما 
اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا الجل الذين يسيئون 

اليكم ويطردونكم ...الخ (
      وورد في انجيل متى  )االصحاح الخامس () قد سمعتم 
انه قيل للقدماء ال تزن واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر 
قلبه )29(  وقيل من  بها في  فقد زنى  ليشتهيها  امرأة  الى 

طلق امرأة فليعطها كتاب طالق واما انا فاقول لكم ان من 
طلق امرأته اال لعلة الزنى يجعلها تزني ومن تزوج مطلقه 

فانه يزني )31(. 
     وورد ايضا ) ليس ما يدخل الفم ينجس االنسان بل  ما 
يخرج من الفم هذا ينجس االنسان ( مثل هذه القواعد التي 
وردت في االناجيل فيها رد واضح على المفاهيم التي وردت 

في العهد القديم النبياء اليهود .
     وورد ايضا ) بع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون 
لك كنز في السماء وتعال واتبعني ألن دخول جمل من ثقب 
ابرة ايسر من أن يدخل غني الى ملكوت هللا ) لوقا 26-18( 
 . االرملة(  الزواج من  العشرون حول  لوقا االصحاح   (  ،
ولهذا جاءت تعليم السيد المسيح لتدين اسباط اسرائيل االثني 

عشر) لوقا االصحاح الثاني والعشرون(.
      اما في العالقة بين الرجل والمرأة فقد ورد في رسائل 
بولس الرسول ما يلي: أن الناموس يسود على االنسان ما  
دام حيا فأن المرأة هي مرتبطة بالرجل الحي ولكن ان مات 
الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فهي حرة ) االصحاح 

السابع من رسالته الى اهل رومية ( 
     وفي اشارة واضحة الى اللياقة في التعامل  قال بولس 
الكنائس النه ليس  الرسول  ما يلي ) لتصمت نساؤكم في 
الناموس(.    يقول  كما  يخضعن  بل  يتكلمن  أن  لهن  مأذونا 
سؤال  حول  عشر  التاسع  االصحاح  متى  انجيل  في  وجاء 
الفريسيين بحق الرجل في طالقه المرأة أن هللا من البدء خلق 
الرجل والمرأة ذكرا وانثى ) من اجل هذا يترك الرجل اباه 
وأمه ويلتصق بأمرأته ويكون االثنان جسدا واحدا ، اذا  ليسا 
اثنين بل جسدا واحدا فالذي جمعه هللا ال يفرقه انسان  بعد 
قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطي كتاب طالق فتطلق، 
قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
الزنى  بسبب  اال  امرأته  طلق  من  ان  لكم  واقول  نساءكم.. 
انجيل  يزني)  بمطلقه  يتزوج  والذي  يزني  بأخرى  وتزوج 

متى االصحاح التاسع عشر 9-2(.
   

المرأة في مفاهيم الحضارات واالديان 
المرأة في المسيحية 
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أعضاء يكتبون
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بقلم: الصيدالني حسام فريد قعوار
عضو اللجنة الثقافية 

                                 
كبسوالت,  شريط  اغلبك   , راس  وجع  شريط  لوسمحت 
ممكن حبوب منع حمل بدي  اطحنهم مع الشامبو وغيرها 
و غيرها من العبارات المؤلمة التي نسمعها نحن كصيادلة 
يوميا .لقد اصبح استخدام األدوية في يومنا هذا يتم بطريقة 
عشوائية حيث ان المريض بات يدخل الصيدلية و يداوي 
نفسه بنفسه الن جاره ابو محمد أخبره عن مضاد حيوي 
قوي )ابو 3 حبات( و الميكانيكي نصحه بدواء سعال ممتاز  
لكن هل هذه األدوية مفيدة له ؟هل تفي بالغرض؟ هل من 
الممكن ان تسبب له مضاعفات ؟..... كم من االشخاص 
يعانون من سوء الهضم و النفخة الدائمة وهم ال  يدركون 
السبب وراء ذلك .... فيعيد الكرة مرة اخرى و يبدأ تارة 
تارة  تارة حبوب نفخة  تارة حبوب مص  الفوار,  يستخدم 
حبوب حرقة و هكذا.... وفي كل مرة يمرعلى الصيدلية 
ليشتري ويكون في عجلة من أمره وال يكترث بما يقوله  
الصيدالني او حتى طلب مشورته فيبقى على هذه الحال 
حتى ان تضيق به الدنيا ويصاب  باليائس و يبتعد عن أكل 
الكثير من األطعمة ولكن هل هذا هو الحل ؟؟؟الجواب ال 

ال و ألف ال الحل ابسط بكثير لكن من أين يبدأ...
القديم تاريخ أجدادنا و  التاريخ  الى  أوال : يجب ان نعود 
نقوم بإلغاء جملة )أسال مجرب وال تسأل حكيم( و نستبدلها 
بجملة )أسال و أستفسر من خبير وال تظل تجرب أدوية 
يراجع  الذي  المريض  حق  الى  انوه  ان  أود  المجربين( 
الصيدلية بأن يستفسر كيفية اخذ هذا الدواء و كم مرة في 

اليوم و المدة التي يجب استخدامه.
ثانيا : يجب أعطاء الوقت الكافي في الصيدلية لكي تستمع 
ان  حيث  االستفسارات  جميع  على  ليجيبك  للصيدالني 
الصيدالني ال تقتصر وظيفته على بيع األدوية بل هنالك 
الصيدلي  لمدة خمس سنوات و وجود  الدراسة  هدف من 
في الصيدلية الهدف هو أنت و صحتك و اعطاؤك أفضل 

خدمة كإنسان قبل أن تكون زبونا ً.
سبيل  على  نفسه  عن  للدفاع  فرصة  الجسم  :أعطاء  ثالثا 
المثال الزكام و من منا ال يواجه الزكام مرة او اثنتين في 

السنة فهنالك أشخاص يبدأون من أول عطسة بالمضادات 
الحيوية وهو زكام خفيف ممكن ببعض الراحة و السوائل 
ان ينتهي لوحده و يكون الشخص اخذ المضاد الحيوي وهو 
ليس له داعي و األسوأ من ذلك انه يتحسن بعد يوم او اثنين 
التي  و  كبيرة  مشكلة  تبدأ  وهنا  المضاد  كورس  يكمل  فال 
أشبه بفيلم الرعب حيث ان في االستخدام الجائر للمضادات 
الحيوية وعدم إكمالها تقوم الجراثيم بزيادة مقاومتها لألدوية 
حيث سوف نصل في يوم من األيام لنجد هنالك مضادات ال 

تستطيع القضاء على تلك الجراثيم.
بيوتنا  من  بيت  كل  في  موجودة  ألنها  األهم  هو  و  رابعا: 
فيها  األدوية  بتخزين  نقوم  حيث  الثالجة(  الفوق  )الخزانة 
منتهية  األدوية  هذه  معظم  متناثرة  حبوب  و  أشرطة  فتجد 
الصالحية و الجزء األخر منها فارغ فهذه القنبلة الموقوتة 
يجب علينا فكفكتها والتخلص من كل األدوية و اإلبقاء على 
اإلسعافات األولية و المسكنات و األمور األساسية فقط مع 
مراعاة الكتابة على كل دواء الغاية منه و طريقة االستعمال 
األدوية  استعمال  قبل  الصالحية  تاريخ  من  دائما  التأكد  و 
الموجودة وهنا يجب التنويه إلى أمر مهم و هو أن قطرات 
التخلص منها بعد مرور 4 أسابيع على فتح  العيون يجب 

العبوة .
وفي النهاية أود أن أقول لكم  أيها األردنيون لتطمائنوا على 
اإلنتاج  و  العمل  تستطيعوا  لكي  أبنائكم  صحة  و  صحتكم 
أولوياتكم  أعطوا صحتكم  و  المختصين  أسالوا  بال  براحة 
العافية   الصحة و  لكم دوام  بانتظام وأتمنى  أدويتكم  وخذوا 

لكم و ألسركم..... و شكرا.

االستخدام الرشيد في األدوية
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زاوية المعلومات 

 الخبر 
للمركز  العام  المدير  الرسمي  الناطق  اصدرة  صحفي  بيان  في 
الكاثوليكي للدراسات واإلعالم في عمان األب رفعت بدر مؤتمرا 
ً سيعقد في عمان بالتعاون مع المجلس البابوي لوسائل االتصال 
االجتماعي في حاضرة الفاتيكان بعنوان اإلعالم العربي المسيحي 
المؤتمر  وهو  اإلنسان  وحقوق  والسالم  العدل  قضايا  خدمة  في 
يأتي  المؤتمر  بان  قوله  بدر  األب  وأضاف   ، نوعه  من  األول 
استكماالً  لمؤتمر أوسع عقد في بيروت في نيسان من عام 2012 
الشرق  في  المسيحي  الدين  ورجال  ومطارنه  بطارقة  بحضور 
األوسط وقد تم في ختامه التوصية بتنظيم مؤتمرات مشابهة في 

دول الشرق األوسط بالذات . 

التعليق 
العربي  اإلعالم  لدور  كأنموذج  األردن  اختيار  تم  قد  بأنه  يقال 
المسيحي نظراً  للتطور الذي حصل منذ تأسيس المركز الكاثوليكي 
المحلي  المجتمع  بين  الوصل  حلقة  ليكون  واإلعالم  للدراسات 
والوكاالت اإلعالمية العالمية التي تملكها الكنائس الكاثوليكية في 
التنسيق  المؤتمر سوف يشجع على  بان عقد  . كما ويقال  العالم 
وتطوير التعاون بين الجهات المعنية باإلعالم العربي المسيحي 
وحث المراكز اإلعالمية العالمية على تنظيم رحالت حج وسياحة 
إلى األردن لعرض النموذج األردني والرسالة األردنية في السالم 

والمحبة والوئام إلى العالم اجمع . 
وقد أشاد األب بدر أيضا ً بالرعاية الملكية السامية لحفل تدشين 
الجامعة األميركية في مادبا والتي تملكها البطريركية الالتينية في 

األردن . 

الخبر 
الموظفين  من  بالمئة  أربعين  أن  حديثة  أميركية  دراسة  أظهرت 
يعانون من السمنة بسبب طبيعة عملهم ، فالجلوس لساعات طويلة 
واألكل بسبب ضغط العمل من ابرز العادات التي تسبب السمنة 
األكثر  هم  اإلدارية  الشؤون  في  العاملين  ان  الدراسة  وبينت   ،
عرضة لإلصابة بالسمنة ، وتأتي في المرتبة الثانية مهنة الهندسة 
تليها التعليم والتمريض ، أما الباحثون والعلماء فهم األقل عرضة 

لإلصابة بالسمنة . 

التعليق 
صحيح أن األشخاص الذين يعانون من السمنة هم الموظفون الذين 
الجلوس  أعمالهم  عليهم  تفرض  والذين  كراسيهم  على  يجلسون 
الطويل وأيضاً  الذين ال يجدون الوقت الكافي لتناول طعام الغداء 
فيستبدلون غداءهم بعشائهم ويأكلون العشاء الى حد التخمة ، لذلك 
يشدد الخبراء على ضرورة تناول الطعام في مواعيده وتخصيص 
ال يقل عن نصف ساعة لكل وجبة، ثم ضرورة الحركة وممارسة 

الرياضة بانتظام . 

خبر وتعليق
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الخبر 
احتفل أهالي مدينة الفحيص برعاية بطريرك المدينة المقدسة ثيوفلوس 
الثالث بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور وبحضور 
دولة رئيس مجلس األعيان طاهر المصري وعدد من النواب واألعيان 
مخامرة  فيلومينوس  المطران  بتنصيب   ً مؤخرا  الُحمّر   منتزه  في 
األردن  شمال   ، بيال  في   ً أرثوذكسيا   ً بطريركيا   ً ووكيال   ً مطرانا 
تنصيب  أن  الثالث  ثيوفيلوس  األرثوذكسي  البطريرك  ، وقال غبطة 
سيادة المطران األسقف األرثوذكسي يعتبر فخراً  للمملكة مشيراً  إلى 
أن رسالة األسقف الجديد هي رسالة جليلة وسامية ولها قدرها اذ إنها 
تتلخص بالتسامح والرفق واألناة وخاصة بالمحبة ، وبالمناسبة أثنى 
الثاني  الملك عبد هللا  بجهود جالله  المخامرة  المطران  بدورة سيادة 
واهتمامه ورعايته لالماكن المقدسة وللمزارات المسيحية واإلسالمية 

وبتوقيعه اتفاقية الوصاية لحماية األراضي المقدسة . 

التعليق 
إننا ومن أعماق قلوبنا العامرة بالمحبة نتمنى لسيادة األسقف العربي 
األرثوذكسي الجديد كل توفيق وإقبال وسؤدد في مهمته الجليلة الجديدة 
، داعين العلي القدير ان يسدد خطاه لتنفيذ ما في رسالته الكهنوتية 
المباركة من مبادئ التسامح والرفق واألناة وخاصة بالمحبة للجميع 

وألف مبروك بمشيئة هللا له المجد .

الخبر 
جاء في األخبار انه على هامش مهرجان كان السينمائي حلت الفنانة 
هيفاء وهبي ضيفة شرف على حفل العشاء الخيري السنوي الخاص 
لبنان  أطفال  بمساعدة  تعنى  التي  لبنان  أصدقاء  جمعية  نظمته  الذي 
شخصيات  بحضور   ) كان   – كارلتون   ( فندق  في  الحفل  وأقيم   ،
اجتماعية وسياسية في فرنسا وقدمت هيفاء باقة من أغانيها الجديدة 

والقديمة.

التعليق 
في  كما  لبنان  في  التام  احترامها  لها  راقية  فنانة  هي  وهبي  هيفاء 
الساحة الفنية اللبنانية سواء بحضورها شخصيا ً أو باشتراكها الفني 
منظمة  اختارتها  فقد  لذلك   ، اإلنسانية  المشاريع  في  بمساهمتها  أو 
األمم المتحدة سفيرة لها للنوايا الحسنة ، حماها هللا ومتعها بالصحة 

والعافية . 
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زاوية المعلومات 
ما قل ودل

إليكم الزاوية العاشرة منها
***

يمكننا أن نتعلم حتى من أعدائنا
***

ال يفل الحديد إال الحديد
***

صاحب الحق عينه قوية
***

ال شيئ يتعب اإلنسان إال 
ضميره
***

العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر
***

إذا كان الكالم من فضه 
فالسكوت من ذهب

***
لكل مقام مقال

***
جليس الخير نعمة وجليس الشر 

نقمة
***

إن البوح باإلحزان يفرج الهم 
ويزيل االكتئاب

***
الغضب أوله جنون وآخره ندم

***
االبتسامة كلمة طيبة بدون 

حروف

إعداد هيئة تحرير النشرة 

) كالم جميل (

دون استئذان

بالرغم من االختالفات العديدة التي تميز 

بين شخص وآخر ، فان الجميع يتفقون 

على رغبتهم بالوصول إلى السعادة 

والراحة والتقدم وإيجاد سبل الرفاه ألوالدهم 

ولعائالتهم، لكن الغريب بان الجميع يبحثون 

عن تلك األشياء في كل مكان إال في المكان 

الصحيح وهو داخل أنفسهم . 

فمكمن السعادة عند المرء هو في الواقع في 

داخل اإلنسان ، فمن يفكر بالخير وينمي 

فكرة عمل الخير ، سيجد السعادة تدخل 

حياته دون استئذان . 

اختارها : فريد عوض  

15

حكمة العدد

الدنيا دوالب والدهر قالّب                                  
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زاوية المعلومات 
أيها العضو الكرمي ...هل تعلم

16

أن خليطا ً من عصير الليمون مع قطعتين من الثوم مع ملعقة من زيت الزيتون يعتبر أ( 
خليطا ً ممتازا ً لتنظيف الكبد . 

وأن الفراولة مفيدة للقلب وتعمل على تخفيض معدل الكلوليسترول في الدم وزيادة كفاءة ب( 
الدورة الدموية .

 
ج ( وأن جزرة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على أربعة أضعاف حاجة اإلنسان اليومية من 

فيتامين ) أ ( . 
د ( وأن أول النساء في العالم التي انتخبت عضوا ً في برلمان بالدها كانت من فنلندا عام 1907 . 
هـ ( وان في بداية الحرب العالمية األولى ، فرضت ألمانيا حصارا ً بحريا ً على بريطانيا وكان 

ذلك عام 1915 . 
و ( وأن مخترع المظلة ) الشمسية ( هو البريطاني صموئيل فوكس عام 1852. 

ز ( وأن تأسيس صندوق النقد الدولي تم عام 1947 في واشنطن نتيجة جهود الدول التي اجتمعت 
لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية . 

ح ( وأن محمد علي باشا الكبير مؤسس مصر الحديثة ولد عام 1769 وهو الذي خلص مصر من 
المستعمرين األلبان . 

ط ( وأن البرتقال والليمون يفيدان القلب وينعشان الروح . 

ي ( وأن الشبع يقسي القلب ويثقل البدن ويزيل الفطنة ) الشافعي ( . 

 ك ( وانه ما أجمل من أن تجد قلبا ً يحبك دون أن يطالبك بأي شيء سوى أن 
تكون بخير . 

ل ( وأن الرب يسوع المسيح له المجد هو الذي يقودنا نحو هللا . 

            إعداد فريد عوض

الموظف / عمر محمود زيادة
يعمل في النادي منذ تاريخ 2001/6/2 في قسم املسابح بوظيفة منقذ  

مت اختياره ليكون فارس الشهر لتحمله املسؤولية وحرصه على مصلحة 
العمل والتزامه التام بالتعليمات 

ادارة النادي تهنىء فارس الشهر وتتمنى له املزيد من النجاح واالستمرار 
نحو األفضل  .

فارس الشهر 	  
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زاوية المعلومات 

تراث البشرية 
 من القلب

  شعر : حيدر محمود 

أُعيذُ أحلى ِحمًى بالواِحِد األَحِد
ِمَن الُعيوِن التي حتيا على احلََسِد 
يَغيُظهـا أْن تَـرى فيهِ يَداً بَِيِد 

ـِداً تَْهفو إلى كَِبِد  أو أْن ترى كَب
أو أْن تَرى أََحــداً يَْحنو على أَحٍد 
 فيهِ ..وأْن تَلَتقي »روحــاِن في َجَسِد!»  

  ***حكم*** 
  ميخائيل نعيمة 

 متى أصبح صديقك مبنزلة نفسك فقد عرفت الصداقة.
 املدينة العظمى هي التي يسود فيها العلم واحلرية واإلخاء والوفاء.

   ***أمثال*** 

 خير الناس من فرج للناس باخلير. 
 من أطاع عصاك فقد عصاك. 
 من مشى على الدرب وصل. 

  ***مأثورات غربية*** 
  برنارد ملزر 

 الصديق احلق هو من يعتبرك شخصا ممتازا رغم علمه أن بك بعض العيوب. 
 النجاح هو حتقيق ما تريده، أما السعادة فهي الرغبة فيما حتصل عليه والرضا عنه.

 عندما تصفح فأنت ال تغير املاضي، بل تغير املستقبل.

   ***أمثال عاملية*** 

 األصل الطيب ال يكذب أبدا )فرنسي (. 
 تعلم ولو من خصمك )أملاني (.

 من أطفأ شمعة غيره بقي في الظالم مثله )بولندي(

                                                                      اختارها : جبرا عبد املسيح شنوده 
                                                                                   نائب رئيس اللجنة الثقافية 

يارب
تقبل منا في
هذه الساعة

صالتنا ، سّهل
حياتنا للعمل
بوصاياك

قدس أرواحنا
طّهر أجسادنا
قوّم أفكارنا
نق ّ نياتنا

بما أنك مبارك
الى االبد

آمين

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة

" كوكب خليل البرقان  "
) ام سمير (

والدة عضو الهيئة اإلدارية ومنسق اللجنة الهندسية 
المهندس اسامة عمارين

سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته

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 
17
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عائالتنا

حنا عابودي          تريز ناصيف نينو         2013/08/11         سمعان  

ماجد نقوال العيىس          هديل نزيه ساموي          2013/08/02          تيمور  

عماميد  مباركة
تاريخ العماداسم األم اسم األباسم الطفل

رشا فوزي شنوده         2013/08/22 املهندس طارق سالمه               كارال  

مواليد  مباركة
تاريخ الميالداسم األم اسم األباسم الطفل

تهنئة بالسالمة 
نهنئ عضو الهيئة العامة ورئيس لجنة البريدج المهندس يوسف بطشون بنجاح العملية التي 

أجريت له متمنيين له دوام الصحة والعافية . 

تهنئة بالتخرج
 IGCSE تخرج من مدرسة دي السال ) الفرير ( الطالب جليل صليبا الجدع وحصولة على شهادة

بمعدل ) 90 ( .... الف مبروك

تهنئة بالسالمة 
رئيس وأعضاء اللجنة الثقافية وهيئة تحرير النشرة يهنئون زميلهم الدكتور ماهر زبانه بالسالمة بعد 

خروجه من المستشفى ومتمنيين له دوام الصحة والعافية .

18

تهنئة بالتخرج 
يهنئ جورج كشك عضو الهيئة العامة و عقيلته منال قرموط ابنتهما 

" جود"
بمناسبة تخرجها من المدرسة الوطنية األرثوذكسية / شميساني وحصولها على شهادة IT  بمعدل 89.6 

ألف مبروك ......

تهنئة بالمولوده 
 

نهنئ السيد فوزي عبد المسيح شنوده وعقيلته السيدة نهى منه بميالد حفيدتهما
" كارال " 

ابنة المهندس طارق سالمه عضو اللجنة الهندسية وزوجته السيدة رشا فوزي شنوده . 
الف مبروك

جعلها هللا من ابناء السالمة
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تيمور ماجد نقوال العيىس
لوريت عصام طويل 

اراكيس كارو فيدورك افكيان 
جويل مايكل هرني حنوش 

رمزي رضا رمزي مزاوي
ليث فادي عيىس سمريات

كرم عمر عيىس الصناع
كرم عيىس عيىس قموه 

بانه محمد مامون العبايس 
يارا شادي بشاره نفاع 

نايا لؤي ميالد فرج 
تينا الياس سابا غاوي

زيد جورج زهري ابو غزاله
جون رائد حيدر مدانات 

انطوان يوسف انطوان عيلوطي
روجيه رجايئ الحلته 

سند عامد حليم حداد 
جوين ثابت حسان النابليس

نايا يعقوب كامل النرب
ناي زياد اييل العوض

سند عمر ماهر ابو غريبه 
جوانا يعقوب فؤاد معتوق
وليم نبيل عبد النور مارون
سلني سامر الياس عقروق
فرح صالح عيىس العايد 
ساما سامر شاكر دبابنه

ماريا عيىس اندراوس الحلته
مايا نارص سليامن قندح

تريا ربيع سليم افرام 
نتايل عوده وائل املرصي

ابراهيم جورج ابراهيم ابو مريم
فادي جورج ابراهيم ابو مريم

زيد جورج سمري الدلو
ماري لؤي بسام النرب 
ريتا نادر فؤاد حداد

فكتور فادي القس فكتور دياب 
سامح سامر سامح الجعربي

ميال زيد بطرس الخزوز 
جامل ليث جامل حداد

مريانا ماهر يوسف الحلو 

االوىل
األوىل
الثالثة
الرابعة
الرابعه
الثانية
الرابعة
الثانية
الرابعه
الثالثة
الثالثة
الثالثة

الخامسة
الثالثة
الثانية
الرابعة
الرابعه

الخامسه
الرابعه
الرابعة
الثالثة
االوىل

الرابعه
الخامسه

الرابعه
الثانية
الثانية

الخامسة
الثانيه
الرابعه
األوىل
األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الثالثة
االوىل

الخامسه

08/02
08/27
09/01
09/01
09/02
09/02
09/03
09/05
09/05
09/05
09/05
09/06
09/06
09/06
09/06
09/07
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/10
09/10
09/10
09/10
09/11
09/11
09/12
09/13
09/13
09/14
09/14
09/14
09/15
09/15
09/15
09/16
09/16

كرستيان فادي توفيق الخوري
نتايل حافظ عيىس نينو
ادم فادي مروان سامره

مايكل باسيل مايكل االيس 
زيد عمر هاين ايوب 

سلمى رامي سعيد ابو بكر 
كريم منذر اميل قعوار
فؤاد غسان فؤاد حبش 
رعد يزن بشري عطيات

سلينا يعقوب يوسف سكاب
رايا قسطه منري عكاوي 

محمد حاتم محمد ابو معيلش
تيا عامر ميخائيل الهلسة

كريم وائل مفيض العامرين
شارلوت سامر اميل وهاب

نايا معتصم وليم هلسه 
محمد حسام زيد القضاه
حمزه حسام زيد القضاه

جريس نادر يعقوب حداد
سام وسيم سمري النعامت

جورج مشيل جريس غنطوس 
يارا خالد سمعان قبعني

اندروا عيىس اندراوس الحلته
تتيانا عامر مروان كباتيلو

مايكل زياد الياس بطشون
راكان عامد رشيد جربان 

ميشيل اسامه بشاره غاوي 
كريم عامد عيد ابو صعيليك 
مايكل عصام بطرس معرش 

رندا طارق حنا الحلته
رمزي رؤول الياس نرص

سمعان حنا سمعان عابودي 
فرح كميل جورج غاوي

جريس بشار شاهر تادرس
تاليا سامي جورج زريق
سند معن هيثم دوغان

فرح رامي الياس الناعوري
ليث رامز اديب ايوب 

مايكل عالء نبيه مدانات

الرابعة
الخامسه

الثانية
الثالثة
الثالثة

الخامسه
الرابعه
االوىل
الثانية
الثالثة
الثالثة

الخامسه
الخامسه

الرابعة
الخامسه
الخامسه

الثانيه
الثانيه

الخامسة
الرابعة
الثانية

الخامسه
الرابعه

الخامسه
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الثالثة
الثانية
الثانية
الرابعة
االوىل

الخامسه
الخامسه

الرابعة
الرابعة
الثانية
الرابعة
الثالثة

09/16
09/16
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/19
09/21
09/22
09/23
09/23
09/23
09/23
09/23
09/23
09/24
09/24
09/24
09/25
09/25
09/26
09/27
09/28
09/28
09/28
09/28
09/29
09/29
09/29
09/30
09/30
09/30
09/30
09/30
09/30
09/30

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.

اكاليل  مباركة

املهندس غيث مفيد قسوس     صيدالنية رزان حبش فراج         2013/07/26

خليل حبيب النونو      ميس سمري حدادين        2013/08/23

تاريخ الركليل اسم العروساسم العريس
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فريد جبرا عوض 
عضو إداري سابق

عضو هيئة تحرير النشرة 

اجلدار الفاصل    

خاطرة

هو ذاك الجدار الذي أقامته إسرائيل ، رغم أنف الدول العظمى والدول 
الصغرى على حد سواء ، أقامته فاصال ً بينها وبين األراضي العربية 

المتبقية من فلسطين الحبيبة . 
تلك مهزلة من مهازل التاريخ الحديث والقديم على السواء ، إذ لم يسبق 
ألي إنسان عاقل أن شاهد أو حتى سمع او قرأ عن جدار مثيل كهذا ، 
والجدار إياه ليس مبنيا ً من حجر وحديد واسمنت فقط، بل هو محشو 
حشوا ً بأطنان من الكراهية والبغضاء وبالفتنة وبالتعصب ، وباعتقادي 
أن إسرائيل أقامت الجدار اياه كي تعلن للعالم بأسره بأنها دولة مسكينة 
معتدى عليها وبأنها تخاف من اعتداءات العرب ) الظالمين ( المحيطين 
بها وبممتلكاتها وتخاف بالتالي على شعبها المسكين المظلوم ) خوفا ً 

شديدا ً ( . 

ومن المعلوم أن قرارا ً قد صدر قبل عشر سنوات أو حوالي ذلك من 
محكمة العدل الدولية تؤكد المحكمة فيه عدم شرعية الجدار الفاصل ذاك 
الذي بنته إسرائيل على أراض الضفة الغربية وعلى التراب العربي، 
وقررت المحكمة الدولية بالتالي بإزالة الجدار ) فورا ً ( ودفع التعويضات 

للفلسطينيين المتضررين من جراء ذلك . 

ولكن لم تستجب إسرائيل للقرار الدولي كعادتها وكأن األمر ال يعنيها 
، هذا ولم تتحرك ايضا ً الدول في العالم بأسره وخاصة الدول العظمى 
لجعل إسرائيل أن ترضخ لقرار محكمة العدل الدولية وإلزالة الجدار 
الفاصل  ) فورا ً ( كما ورد في القرار إياه .. هذا الواقع األليم جعل 
دولة االغتصاب اليهودية أن تضع يدها في جيبها وتمشي بشموخ رافعة 

رأسها وبكل الفخر واالعتزاز . 

كلنا نعلم بان هناك دوال ً عظمى تربت بيدها الكريمة على كتف إسرائيل 
لتقول لها ) معلش ( نحن معك ) وال يهمك ( ، وقصة الجدار الفاصل 
هي قصة كل قرار دولي أقرته األمم المتحدة او المحاكم الدولية لصالح 
الفلسطينين منذ ستين عاما ً او يزيد من اجل إعادة الحقوق ألهلها ، فكلما 

صدر قرار باالستنكار كما تعلمون ، وخصوصا ً في مواقع االستيالء 
اإلسرائيلي على مزيد من األراضي الفلسطينية ومواقع االستيطان وإقامة 
في  المؤلفة خصوصا ً  الوحدات السكنية بالعشرات وبالمئات وباللوف 
منطقة مدينة القدس بالذات ، نرى اليد الكريمة إياها ) الدول العظمى ( 

تربت على كتف إسرائيل وتقول لها ال تخافي نحن معك . 

فهل هناك اآلن وفي ظل األوضاع الراهنة  ما يدعو إلعادة الحوار بين 
الفلسطينيين وإسرائيل، سواء ٍ تحت اإلشراف الدولي أو تحت إشراف اللجنة 
الرباعية ال ادري ، فالكل يتعجب من موضوع الحوار الفاشل باستمرار 
، فما دامت إسرائيل ال ترضخ آلي قرار دولي وال تحترمه وما دامت 
 اليد الكريمة تربت على كتفها باستمرار لبعث االطمئنان لها ولسكانها من 
) الظالمين ( العرب في فلسطين ، وما دامت ميادين الدول العربية ملتهبة 
، وما دام العرب الجيران يقتلون بعضهم بعضا ً وما دام االعراب بيدهم 
السالح الفتاك الشهير الذي به يقتل االخ أخاه ، فان إسرائيل تنعم بالسكون 
وبالهدوء وتدعو في سّرها ان يستمر االعراب في مشاريع القتل والهدم 
شماال ً وجنوبا ً الن هذه األوضاع محببة جدا ً إلسرائيل ولشعب إسرائيل ، 

فلماذا ) الحوار ( إذا ً ذاك النائم من ثالث سنوات وما زال . 

أمر مهم آخر ينبغي ان نعود إليه هو مشروع ) الجدار الفاصل الجديد( 
الذي بدأت إسرائيل في بنائه من شمال دولة فلسطين وحتى جنوبها لحماية 
ألوف  المستوطنات بعشرات  بناء  إسرائيل وشعبها ، وذلك عن طريق 
الوحدات السكنية وعلى األراضي العربية الفلسطينية بالذات ، هذا الجدار 
أحببت أن القبة ) بالجدار الفاصل الجديد ( . وقد شارف هذا الجدار الجديد 

على االنتهاء من بنائه على ما اعتقد . 

مهما كنت ضعيفا ً دافع عن حقك يا صاحبي
فصاحب الحق هو األقوى دائماً 

قالها أحد الحكماء 

	  


