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نشرة داخلية شهرية خاصة باألعضاء يصدرها النادي االرثوذكسي بإشراف اللجنة الثقافية

السوسنة السوداء... زهرة الوطن

إجتماعي ثقافي رياضي

حفل تكريم الهيئات اإلدارية 
التغذية في فصل الشتاء المتعاقبة على النادي األرثوذكسي 
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أيام تفصلنا عن إستحقاق ديمقراطي 
نتاجه  جوهرة  تكون  ان  لنادينا  أردنا 
 ) ١٠  ( المادة  حسب النظام الداخلي 

تحديداً وهي تقول :
من  العادية  العامة  الهيئة  تتألف  ا( 
وتجتمع  فقط  ن  العامل�ي الأعضاء 
من  خطية  وبدعوة  عادية  بصورة 
دارية مرة كل سنة خالل مدة  الهيئة الإ
أقصاها ثالثة أشهر من نهاية كل سنة 
من  أعمالها  جدول  ويتكون   ، مالية 

عدة بنود منها :

للهيئة  جدد  أعضاء  ستة  إنتخاب   ) أ 
طبقا  سنتان  مدتها  لدورة  دارية  الإ

لأحكام النظام.

منعقدة  العامة  الهيئة  تعت�ب  ب( 
المنصوص  العادية  اجتماعاتها  ي 

�ن
النظام  )١٠( من هذا  المادة  ي 

�ن عليها 
نصف  من  أك�ث  الجتماع  ح�ن  إذا 
ن الذين سددوا جميع  الأعضاء العامل�ي
اكاتهم والرسوم المطلوبة منهم  اش�ت
قبل موعد الجتماع المحدد بالدعوة.

ي 
القانو�ن النصاب  يكتمل  لم  إذا  ج( 

ي الموعد المحدد لجتماع 
المطلوب �ن

الهيئة العامة
ساعة  مدة  الجلسة  تؤجل  العادية 
واحدة ويعت�ب النصاب قانونيا بعدئذ 

بمن ح�ن
ن . من الأعضاء العامل�ي

بهذا يتضح لنا  أهمية إجتماع الهيئة 
العامة حيث تختار الهيئة ستة أعضاء 
الهيئة  اجتماع  يلتئم  ثم  جدد، 

الرئيس  انتخاب  أو  للتوافق  دارية  الإ
ن  أم�ي الرس،  ن  أم�ي  ، الرئيس  نائب   ،
الصندوق والمناصب الأخرى وكذلك 
تثبيتها   إعادة  او  اللجان  تشكيل 
من  أمام  مفتوحا  الباب  يبقى  وهكذا 
النادي  لجان  إىل  النضمام  يرغب 
هذا  ي 

�ن ونحن   ، كافة  باختصاصاتها 
الثقافية  اللجنة  عن  نتحدث  الصدد 
غاية  ففي  تحديدا،  ة  النرسث ولجنة 
الأهمية أن ينضم إىل تلك اللجان كل 
 ، مكانية  والإ والوقت  الرغبة  لديه  من 
إىل   ينضم  من  فهناك  أدق  وبمع�ن 
علم  عل  وهو  تلك  أو  اللجنة  هذه 
ن بعدم وجود متسع من الوقت  اليق�ي
أو عدم التفاعل والرغبة مع مضمون 
أهمية  للمصارحة  وهنا  اللجنة  عمل 
يستطيع  ل  الذي  فالعضو  بمكان 
أن  فالأجدر  كان  سبب  لأي  العطاء 
إل  وجوده  عل  يوافق  أو  يطلب  ل 
معطاء  نفسه  يجد  الذي  المكان  ي 

�ن
ومتفاعل وإل فالعتذار سيد الموقف 

.
الأعضاء  بعض  وجدنا   ما  ا  كث�ي
ينضمون اىل لجنة ما .. دون ان يكون 
لهم  أي دور فاعل فيها  ، وربما فقط 
ومن   ، الحضور  ي 

�ن اسما  لهم  ليكون 
العمل القليل منه . هذا المنطلق اجد 
لزاما علي ان أتوجه اىل الأعضاء الكرام 
يجد  من  كل  اىل  الصادقة  بالدعوة 
ي 

بنفسه القدرة عل العطاء والرغبة �ن
ي 

ي اللجنة ال�ت
العمل ان يسجل �ن

يراها مناسبة ، مثلما نهيب بالأعضاء 
من  لديهم  بما  ة  النرسث رفد  الكرام 
ي ش�ت 

ي �ن
او معر�ن او علمي  ي  أد�ب نتاج 

ي اللجنة 
المحاور سواء كانوا أعضاء �ن

مرحب  فالجميع   ، ل  أم  الثقافية 
ي مصلحة النادي 

بهم وكل ما يصب �ن
وأعضائه مرحب به.

وتقديري  امي  اح�ت أزجي جل  ختاما    
ة واللجنة الثقافية لأعضاء لجنة النرسث
فالعالقة البينية كانت رفيعة المست

عل  قامت  ورة  بال�ن لأنها  بامتياز 
أساس

الرأي  إبداء  المتبادل وحرية  ام  الح�ت
وتقبل الرأي الآخر .

من  او  جدد  كأعضاء  سيأتون  من  أما 
كل  لهم  أسجل  ي 

فا�ن  ، لهم  سيجدد 
التقدير متمنيا 

طموح  قدر  عل  العطاء  يكون  أن 
الأعضاء وان يبقى التعاون مع الهيئة 
ي إطاره التكاملي ل التنافسي 

دارية �ن الإ
ي رسالته . 

وان يبقى نادينا نموذجا �ن

الخ�ي خطاكم  طريق  الله عل  سدد 
دام نادينا ودمتم.

المهندس سمير زاهي بشارات 
ة   رئيس اللجنة الثقافية ورئيس هيئة تحرير النرسث

ة النادي  أعضاءنا الكرام نلفت انتباهكم بان نرسث

ي
و�ن لك�ت ي موقع النادي  الإ

   متواجدة �ن
website:

http://www.orthodoxclub.com/

ة هيئة تحرير النرسث
ة المهندس سم�ي بشارات رئيس هيئة تحرير النرسث

أعضاء هيئة التحرير
ن  السيدتان سماح مسنات وروىل سماع�ي

والسادة فريد عوض ، كميل رفيدي ، باسيل فتاله
ي التدقيق اللغوي المربية ريما زنان�ي
ة الهيئة الآنسة رانيا حدادين  سكرت�ي

استحقاق يوم ديمقراطي
كلمة العدد
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ي 
ي قاعة وهبة تماري. شارك �ن

أقامت اللجنة الجتماعية حفل إستقبال لالأطفال الأقل حظاً من شمال المملكة يوم السبت الموافق 11/01/2014 �ن
ي قدمتها فرقة ميشو شو. و تناول الأطفال وجبة الغداء ووزع سانتا كلوز الهدايا 

الحفل حواىلي مئتان وثمانون طفالً استمتعوا بالحفل وبالعروض ال�ت
فنا سيادة المطران فيلومينوس فرحات )مطران الشمال( والعديد من الآباء بحضورهم ومساعدتهم بالتنظيم مما ساهم  عل جميع الأطفال. �ث

بانجاح الحفل. كما التقط الأطفال صورا ً تذكارية مع سيادة المطران وأفراد عرض ميشو شو.

المهندس سمير زاهي بشارات 
ة   رئيس اللجنة الثقافية ورئيس هيئة تحرير النرسث

المناسبة  بهذه   ، جاللته  ميالد  عيد   30/1/2014 يوم  صادف 
يك  والت�ب ي 

التها�ن آيات  بآسمى  الأرثوذكسي  النادي  تتقدم أ�ة 
لمقام جاللته ونتم�ن له موفور الصحة والعافية 

ن عشت يا أبا الحس�ي

 

تهنئةكلمة العدد

نشاط اللجنة االجتماعية
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 28/12/2013 الموافق  السبت  مساء  للنادي  دارية  الإ الهيئة  أقامت 

دارية المتعاقبة عل النادي  حفال تكريميا لرؤساء وأعضاء الهيئات الإ

ي 
�ن الشتوي  النادي  مسبح  عل   1952 عام  تأسيسه  منذ  الأرثوذكسي 

أجواء رائعة مفعمة بمشاعر الأخوة، الصداقة والمحبة الأرثوذكسية 

الدكتور  بن طالل معاىلي  الحسن  الأم�ي  مندوبا عن سمو  الذي رعاه 

وأعضاء  لرؤساء  بالمناسبة  الخاصة  الدروع  وسلم  جابر  أبو  كامل 

الله  رحمة  إىل  منهم  انتقل  من  ولذوي  المتعاقبة  دارية  الإ الهيئات 

تعاىل .اسُتهل حفل التكريم بعزف السالم الملكي تاله نشيد النادي 

من  أرواح  عل  حدادا  صمت  دقيقة  الجميع  ووقف  الأرثوذكسي 

فقدناهم من أعضاء النادي الكرام .

ي نفاع رحب بالجميع قائالً :
ن رس النادي د. رجا�ئ عريف الحفل أم�ي

أيتها الأخوات .... أيها الإخوة الأعزاء 

وسعادة  وصحة  بخ�ي  وعائالتكم  وانتم  عام  وكل   .... الخ�ي  مساء 

وسالم  

ي الناس المرسة "
ي العل .... وعل الأرض السالم .... و�ن

" المجد لله �ن

تشاركنا  ي 
ال�ت للنادي  العامة  الهيئة  وعل  علينا  الأعزاء  المكرمون  أيها 

التكريم والعرفان والتقدير لكم .

بناديكم  وا  ن تع�ت و  تفخروا  ان  الإخوة  و  الأخوات  أيتها  لكم  يحق 

يزال  1952ل  عام  تأسيسه  فمنذ  غرور...  أو  إدعاء  بال  الأرثوذكسي 

المنابت  ش�ت  من  الوطن  أبناء  يرعاه  أردنية  منارة  العريق  ناديكم 

ا ثقافيا  ا ومن�ب ن والأصول .... رمزاً للوحدة الوطنية ورصحا اجتماعيا مم�ي

 .... والنجازات  بالبطولت  تزخر  شامخة  رياضية  وقلعة  وراقيا  دائما 

قدمتموه  ما  ويشكركم عل  بكم  ن  ويع�ت يفخر  ان  لناديكم  يحق  كما 

شامخاً  أردنياً  رصحاً  أصبح  ح�ت  تطوعي  وعمل  واجتهاد  جهٍد  من 

يتألق ويتطور باستمرار وينبض بالحراك والحياة عل الدوام ويحظى 

كافه وقيادته  العزيز  ي 
الأرد�ن ائح وفئات مجتمعنا  ام وتقدير �ث باح�ت

الحكيمة .

وألقى السيد فوزي شنودة – رئيس النادي –كلمة النادي الئرثوذكسي 

التالية : 

حفل تكريم الهيئات 
اإلداريةالمتعاقبة على النادي األرثوذكسي 

لمسة وفاء وتقدير بأجواء محبة وسالم عيد الميالد المجيد 
أمين سر النادي ورأس السنة الميالدية المباركة

 د. رجائي نفاع

أخبار النادي
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م مندوب سيدي صاحب السمو  معاىلي الدكتور كامل أبو جابر المح�ت

ضيوفنا الأعزاء من  الملكي الأم�ي الحسن بن طالل حفظه الله ورعاه 

من  ن  عالم�ي والإ الأردنية  الولمبية  واللجنة  للشباب  الأعل  المجلس 

ي الصحف. أيها الحضور الكريم من أعضاء  محطات التلفزه ومندو�ب

الله  أسعد  ن  العامل�ي والأعضاء  والحالية  السابقة  دارية  الإ الهيئات 

مساءكم بكل الخ�ي والمحبة.

للنادي  دارية  الإ الهيئة  أعضاء  وباسم  باسمي  ي 
ويسعد�ن ي 

يرس�ن

المباركة  الأمسية  هذه  ي 
�ن ترحيب  أجمل  بكم  أرحب  أن  الأرثوذكسي 

ي ناديكم الأرثوذكسي ضيوفاً أعزاء سائالً  الموىل القدير 
وانتم تحلون �ن

العربية  لالأمة  وسنداً  لالأردن  ذخراً  الهاشمية  والعائلة  يحفظكم  أن 

ي الدفاع عن قضاياها العادلة .
سالمية �ن والإ

سيدي مندوب سمو الأم�ي الحسن بن طالل المعظم أن هذا التكريم 

وللنادي  عامًة  لالأردن  الكث�ي  وقدمت  خدمت  مة  مح�ت لشخصيات 

الأرثوذكسي خاصًة حيث أن لكل واحد من هؤلء نصيبا ً ودورا مهما 

تكريم  الحالية  دارية  الإ الهيئة  قررت  لهذا  ي 
الأرد�ن القتصاد  بدعم 

منذ  الأرثوذكسي  وللنادي  للوطن  قدموه  لما   ً تقديرا  الرواد  هؤلء 

التكريم برعاية كريمة فأهالً  عام 1952 ولغاية ألن وأن يكون هذا 

وسهالً بكم. كما يطيب ىلي بهذه الأمسية أن نبارك لسمو الأم�ي الحسن 

ن عام الأمم المتحدة للمياه والبيئة  بتعيينه رئيساً لهيئة مستشاري أم�ي

عيد  حلول  فرصة  .أغتنم  ي العر�ب العالم  ي 
�ن المركز  هذا  لأهمية  نظراً 

الميالد المجيد ورأس السنة الجديدة المباركة لأتم�ن للجميع أعياداً 

مجيده وسنة سعيدة مليئة بالخ�ي ، كما أتم�ن لالأردن الغاىلي التقدم  

علينا وعل هذا  يديم  وأن  مكروه  كل  عنه  الله  يبعد  وان  والزدهار 

ة صاحب الجاللة الملك  ي ظل ح�ن
البلد الطيب الأمن والستقرار �ن

ن المعظم والعائلة الهاشمية الكريمة . ي ابن الحس�ي
عبد الله الثا�ن

وكل عام وجميع أبناء الوطن بألف خ�ي

كلمة معالي الدكتور كامل ابو جابر مندوب سمو الئم�ي الحسن بن 

طالل المعظم – راعي الحتفال 

ت جملها عن حكمة  كما القى مندوب سمو الم�ي كلمة شاملة عميقة ع�ب

الأرثوذكسي  النادي  لأ�ة  سموه  تحيات  حملت  كما  مشاعر  وصدق 

مثنيا عل هذه المبادرة الطيبة .  لتقدير وتكريم من خدموا وعملوا 

اً  اىل عراقة  لمصلحة النادي الأرثوذكسي ع�ب العقود الماضية ... ومش�ي

ن دور وتاريخ 
ّ ي كما ب�ي

الأرد�ن المجتمع  ي 
الرائد �ن النادي ودوره  وتاريخ 

ي بناء الحضارة العربية باعتبارهم جرسا ورافعة 
ن �ن العرب المسيحي�ي

تبذل  ي 
ال�ت ... وأشار للجهود  العربية بش�ت صورها وأشكالها  للنهضة 

ي بالد الشام للدفاع عن دورهم 
ن �ن لتأسيس رابطة للعرب المسيحي�ي

ي هذه المنطقة . 
وتاريخهم �ن

وقدم رئيس النادي السيد فوزي شنودة درعا خاصا  لسمو الئم�ي 

الحسن راعي الحتفال بهذه المناسبة تسلمه معالي مندوب سموه 

الدكتور كامل ابو جابر 

أمين سر النادي 
 د. رجائي نفاع

أخبار الناديأخبار النادي
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ي 
ال�ت المناسبة  بهذه  الخاصة  النادي  كعكة  قطعت  رائعة  احتفالية  وبأجواء 

تزامنت مع ذكرى مرور )61( عاما ً عل تأسيس النادي الأرثوذكسي

 

ن من  ووزع معاىلي د. كامل أبو جابر وسعادة رئيس النادي الدروع عل المكرم�ي

دارية الحالية . دارية السابقة والهيئة الإ رؤساء وأعضاء الهيئات الإ

 

ا عوض القى كلمة الرواد :  السيد فريد ج�ب

دارية المتعاقبة  ا عوض كلمة الرواد من أعضاء الهيئات الإ القى السيد فريد ج�ب

ي نرسث وتجسيد أهداف وغايات النادي 
الذين كان لهم الدور الرئيس والريادي �ن

ي بناء وتطوير النادي 
ي انشأ من اجلها وكانت لهم الأيادي البيضاء �ن

النبيلة ال�ت

ء وكان لجهودهم وعطائهم  ي
ي إىل نقطة كل �ث

درجة ... درجة ومن نقطة الال�ث

ن ونفتخر بها  ي نع�ت
ة النادي التاريخية ال�ت ي استمرار ودعم مس�ي

الأثر الكب�ي �ن

عل مدى الأيام .... فلهم منا كل الشكر والتقدير والعرفان .

ن  ك�ي ي سجل الأعضاء المش�ت
وأكد السيد فريد عوض الذي يحمل رقم 121 �ن

 ... ي 
الثا�ن بيتنا  هو  الأرثوذكسي  النادي  أن   1968 عام  دارية  الإ الهيئة  وعضو 

دارية عل إقامة هذا الحفل التكريمي والتمس  وشكر رئيس وأعضاء الهيئة الإ

من الرب يسوع المسيح له المجد رسول المحبة والتسامح والسالم ان ينعم 

عل سوريا الشقيقة وعل شعبها بالهدوء والوئام والتعايش السلمي والحياة 

ن و راهبات دير القديسة  ن المخطوف�ي الحرة الكريمة وان ينعم عل المطران�ي

ن  تقال )معلولة( بالحرية لكي يعودوا إىل أ�هم وكنائسهم وأديرتهم سالم�ي

ن . معاف�ي

اً عل أنغام الموسيقى ... ودار بينهم حديث  ن بعدها تناول الجميع عشاًء مم�ي

ومستقبله  وتطوره  تأسيسه  ومراحل  النادي  تاريخ  حول  الجميلة  الذكريات 

الواعد بالّخ�ي بأذنه تعاىل .

أخبار الناديأخبار النادي
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داريـة للنـادي الئرثوذكســي يسـر رئيس وأعضاء الهيئة الإ

ي تقيمها اللجنة الثقافيــة بعنــــوان
ة ال�ت دعوتكـم لحضور المحا�ن

 " ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة مستقبلنا "

 يقدمها

الدكتور المهندس أيوب أبو دية   

وذلك فـي تمــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم الثالثاء الموافــق  4/2/2014

ي عبــدون 
ي قاعة وهبه تماري بمقر النادي الأرثوذكسي �ن

�ن

    يرجى الحضور قبل الموعد بربع ساعة                                       الدعوة عامة

أخبار النادي
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 Mosaic map to portray Kings
Highway, bid for Guinness

More than 15,000 participants from all walks of life, including HRH Princess 
Sumaya, have ‘chipped in’ so far to help make the 30-metre-long, six-metre-wide 
mosaic map of the Kings Highway (Photo courtesy of Visit Madaba)

MADABA — The road between Amman and Mount Nebo will soon be spangled 
with a new manmade tourist attraction — 3.5 million stones assembled in a mo-
saic map of the Kings Highway.
A brainchild of the Madaba Tourism Development and Heritage Preservation As-
sociation (Visit Madaba), the “largest mosaic map in the world” will be displayed at 
the La Storia Tourism Complex and Handicrafts Centre in Madaba, 30km south-
west of Amman.
“Each visitor is encouraged to pick up a piece or more of the designated stones, 
write his or her name on it and then glue it on the fabric,” Visit Madaba General Manager Samer Twal told 
The Jordan Times in a recent interview.
The 335-kilometre King’s Highway, which twists and winds its way through the heart of Jordan, connecting 
Madaba, Karak, Tafileh, Shobak and Petra, is the world’s oldest continuously used communication route, 
according to http://www.kinghussein.gov.jo.
“All of these areas will be displayed on the mosaic map,” Twal said.
More than 15,000 participants from all walks of life, including HRH 
Princess Sumaya, “chipped in” to help make the 30-metre-long, six-
metre-wide map, according to Twal.
All colours and kinds of stones found in Jordan, including basalt, 
granite, marble and sandstone, are being used for the 180-square-
metre map, which is expected to cost JD70,000, he said.
In a bid to be included in the Guinness Book of World Records 2014, 
every visitor to the La Storia complex can contribute to the creation 
of the map.
Twal did not give an exact date to when the mosaic will be finished.

La Storia, Italian for the story, is around one kilometre away from 
the Mount Nebo Church, and was inaugurated by Princess Sumaya 
in March this year.
According to an official at La Storia, Monther Hamarneh, the 
3,000-square-metre complex is the largest of its kind in the Middle 
East and tells the story of the region through mechanically animat-
ed statues and models.
He added that the JD2 million project employs 31 staff members, including multilingual mosaic specialists 
and tourist guides, and also showcases different traditional handicrafts.
“After leaving the mosaic map hall, guests are led on a tour of the museum’s many displayed handicrafts 
that speak of the heritage and culture of the area,” Hamarneh said. “The museum starts with Noah’s Ark, 
Moses’ story of parting the Red Sea, the birth of Jesus Christ and an exhibition of the most important Is-
lamic eras until the present day.”
Visitors can watch the making of mosaics and arabesque furniture, in addition to other traditional arts, 
Hamarneh noted.

http://jordantimes.com/mosaic-map-to-portray-kings-highway-bid-for-guinness

Rula Samain
 rulasamain@gmail.com

خريطة الفسيفساء تظهر طريق الملوك 
)محاولة لدخول كتاب غينيس(

األعضاء يكتبون Article/مقال
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ن التعليم والتعّلم ؟  ما الفرق ب�ي

جيل  من  المعرفة  فيها  تُْنقل  عملية  التعليم 

الحصول عل  التعلُّم فهو عملية  أما  آخر  إىل 

المعرفة والمعلومات والقيم . 

من  ما   ٍ مرحلة  ي 
�ن التعليم  عل  الفرد  يحصل 

المرحلة  تلك  انتهاء  ينقطع عنه مع  حياته ثم 

أما التعلُّم فهو مستمر مدى الحياة ، إذ يبدأ 

ي الحياة . 
منذ الولدة ويستمر ح�ت آخر يوم �ن

ة  كب�ي بدرجة  وتعتمد  منظمة  عملية  التعليم 

عل الآخرين أما التعلُّم فيتطور عل المستوى 

مناهج  ول  له  حدود  ول  للشخص  الفردي 

مفروضة عليه . 

خالل  من  المعرفة  عل  إذًن  الفرد  يحصل 

ي الجامعة 
ي المدرسة أو �ن

التعليم سواء َ كان �ن

ويدرس مبادئ اللغات ، الرياضيات ، العلوم 

ها ، وهي ل شك مهمة جداً  ، الجتماعيات وغ�ي

، لكنها فقط البداية وتمثل جزءا ً بسيطا ً مما 

يجب عليه معرفته ، ح�ت انه يكاد أن ينس ما 

تعلمه مع مرور الزمن . 

والأبناء  البنات  تشجيع  أهمية  ي 
تأ�ت هنا  من 

وحثهم عل تطوير مهارات التعلُّم لديهم . 

فهي   ، التعلُّم  طرق  أهم  من  القراءة  تُعت�ب 

ي 
ي تعمق التفك�ي وتوسع ثقافة المرء �ن

تساهم �ن

ّ المجالت .  ش�ت

كلما قرأنا أك�ث ، تعلمنا مفردات لغوية عديدة 

هذه  اكتساب  أن  الدراسات  أثبتت  وقد 

ي استيعاب 
المفردات يساعد طالب المدارس �ن

ي 
الدراسية وبالتاىلي �ن المناهج  كافة  المعلومات 

ي المدرسة . 
تحقيق نتائج أفضل �ن

ي 
�ن القيمة  المعلومات   ً أيضا  القراءة  توفر 

كانت علمية  مواضيع ل تعد ول تحىص سواء 

أم أدبية فنستفيد منها ، ونطور ذواتنا ، ونبقى 

بها  يتقدم  ي 
ال�ت المستجدات  بآخر  علم  عل 

ي هذا الع� الرسيع . 
العالم �ن

ي توفرها قراءة الروايات الرصينة 
أما المتعة ال�ت

خالل تتبع لأحداث مغامرة ما ، أو حل للغزٍ  ما 

مثال ً ، فهي حقيقة ً ل توصف . ومن الكتب 

ي أك�ث 
ي تدور أحداثها �ن

الممتعة أيضاً  تلك ال�ت

التقاليد   ، العادات  عل  فنتعرف   ، بلد  من 

والقيم المختلفة لتلك البالد . 

لنشجع إذن بناتنا وأبناءنا عل القراءة وعل 

ي 
ي الكلمات الغريبة عنهم �ن

البحث عن معا�ن

مع  تلك  عل  الحصول  أسهل  وما  المعاجم 

ي أيامنا هذه . 
نت �ن تطور التكنولوجيا والن�ت

المرء  " عل   : مقولة  ي خاطري 
�ن تجول   ً ا  أخ�ي

ء عن  ي
ء ، وكل �ث ي

ً عن كل �ث أن يعرف شيئا 

كل  نعرف  أن  يجب  إذ  منطقيه  وهي  ًء.   ي
�ث

ي الدراسة او العمل وذلك 
ء عن تخصصنا �ن ي

�ث

عن طريق البحث والتفك�ي والطالع والمتابعة 

ي حياتنا . ولنوسع آفاقنا عن طريق 
لكي ننجح �ن

السعي وراء معرفة أك�ث ما يمكن من معلومات 

. هذا هو التعلُّم بحد ذاته . 

ديانا صابات نصار  
عضو اللجنة الثقافية  

 

التعليم والتعّلم
األعضاء يكتبون
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ي النادي بكرة الطاولة اللذين فازوا ببطولة  دارية لعبات ولع�ب استقبلت الهيئة الإ
ياب.  ي الذهاب والإ

ي مرحل�ت
دوري أندية الدرجة الأوىل دون أية خسارة �ن

ب   ن اللجنة الرياضية ولجنة العاب الم�ن دارية الالعبات والالعب�ي وهنئت الهيئة الإ
بهذا النجاز الجديد . 

وك واىل الأمام عل الدوام  م�ب

ي ، الأرثوذكسي ، 
ي 2013/2014 7 أندية هي العلوم التطبيقية ، الريا�ن

نظم اتحاد كرة السلة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الريا�ن
مدارس التحاد ، الكلية ، نشامى الأردن ، الجليل وانطلق الدوري مساء يوم الجمعه الموافق 20/12/2013 .

جاءت نتائج مباريات فريق النادي الأرثوذكسي بالمرحلة الوىل ذهاب كما يلي : - 

فوز فريق النادي الأرثوذكسي عل فريق نادي نشامى الردن 104 – 45   .1
فوز فريق النادي الأرثوذكسي عل فريق نادي الجليل 76 – 58   .2
3. خسارة فريق النادي الأرثوذكسي امام مدارس التحاد 49 – 74

ي 60 76- 
4. خسارة فريق النادي الأرثوذكسي امام الريا�ن

5. خسارة فريق النادي الأرثوذكسي امام العلوم التطبيقية 106 – 38 
6. خسارة فريق النادي الأرثوذكسي امام الكلية 69 – 74 

ن  وتحس�ي التعويض  أمل  عل  الخامس  تيب  ال�ت النادي  فريق  احتل  فقد  النتائج  وبهذه 
ي ترتيب الدوري بعد انطالق مرحلة الياب .

موقعه �ن

ي العاب كرة السلة والقدم والطاولة والتنس لستئناف نشاطها السنوي اعتبارا" من يوم 
عادت الحركة والنشاط للمدارس التعليمية للصغار �ن

ن من الستعداد لالمتحانات المدرسية والحتفال بالأعياد ، حيث  تاحة الفرصة أمام المشارك�ي الأحد الموافق 2/2/2014 بعد توقف محدود لإ
ن بالمشاركة لالأعمار من 6 – 13 عام  تيبات الالزمة لستقبال الراغب�ي ي كافة ال�ت

أنهت دائرة النشاط الريا�ن

ي تضمن نخبة 
ي المدارس التعليمية ال�ت

ي لقيد وتسجيل أبنائهم �ن
ن من الأعضاء وضيوفهم الكرام مراجعة دائرة النشاط الريا�ن فعل الراغب�ي

ن أصحاب الكفاءة الفنية العالية . من المدرب�ي

نتائج دوري األندية الممتازة لكرة السلة

رقم 14 لسنة 2013 ونظام الزيادات رقم 78 لسنة 2013  

 

قانون نشاطات اللجنة الرياضية
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يعة المتعاقدين وبالتاىلي  الأصل أن العقد �ث
إل  لطرفيه  ملزمه  تكون  العقد  وط  �ث فان 
ظل  ي 

�ن والمستأجرين  ن  المالك�ي ن  قوان�ي أن 
هذا  عن  خرجت  قد  الأردنية  يعات  الترسث
يجار وخاصة  المبدأ فيما يتعلق بمدة عقد الإ
ي العقود السابقة 

يعات �ن وحسب هذه الترسث
هذه  أجازت  حيث   31/8/2000 تاريخ  عل 
ن بما فيها القانون رقم 14 لسنة 2013 القوان�ي
ي 

�ن الستمرار  ي 
�ن الحق  للمستأجر   ) الجديد   (

مدة  انتهاء  من  الرغم  عل  المأجور  اشغال 
وط العقد باستثناء الزيادات  العقد بنفس �ث
القانون  ذلك  بما  ن  القوان�ي تلك  أقرتها  ي 

ال�ت
رقم 14 لسنة 2013.

ي تمت بعد 
يجار ال�ت أما فيما يتعلق بعقود الإ

المبدأ  عليها  يطبق  فانه   31/8/2000 تاريخ 
يعة المتعاقدين بما  العام وهو أن العقد �ث

ي ذلك مدة نهاية العقد.
�ن

 2013 لسنة   14 رقم  القانون  إىل  وبالرجوع 
فانه قد منح المستأجر بالعقود السابقة عل 

تاريخ 31/8/2000 الحقوق التالية:- 
وط  ي إشغال المأجور بنفس �ث

* الستمرار �ن
الرغم  عل   ) القانون  بقوة  التجديد  العقد) 

من انتهاء مدته .
ي إشغال 

ي الستمرار �ن
* أعطى الحق للورثة �ن

: المأجور عل النحو التاىلي
- العقار المؤجر لغايات السكن لأفراد أ�ته 

ي المأجور قبل وفاته.
ن معه �ن المقيم�ي

- العقار المؤجر لغايات أخرى يستمر الورثة 
ي إشغال المأجور إل انه بالنسبة 

عيون �ن الرسث
للزوجة فان حقها بالستمرار بإشغال المأجور 

ي حال زواجها بآخر.
ينقطع �ن

ي 
�ن الذين  أولدها  مع  المطلقة  للزوجة   -

حال  ي 
�ن المأجور  إشغال  ي 

�ن الحق  حضانتها 

صدر حكم من محكمة مختصة بطالق 
 تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج 

للمأجور.

المالك  منح  قد  القانون  فان هذا  وكذلك 
المشار  النظام  الأجرة وحسب  زيادة  حق 
المؤجرة  للعقارات  بنسبة 25%  أعاله  إليه 
للعقارات  بالنسبة  و35%  السكن  لغايات 
هذه  وتحسب  أخرى  لغايات  المؤجرة 
قانونية  زيادة  آخر  أساس  عل  الزيادات 
القانون  نفاذ   عل  سابقة  اتفاقية  و/أو 

استث�ن  القانون  أن  إل   2013 لسنة   14 رقم 
دعوى  بها  رفعت  ي 

ال�ت العقارات  ذلك  من 
لتحديد بدل أجر المثل حسب القانون رقم 
أحكام قطعية  بها  لسنة 2011 وصدرت   22
نهائية حيث انه ل يجوز زيادة الأجرة إل بعد 
ة سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا  مرور عرسث
يقررها مجلس  ي 

ال�ت النسب  القانون وحسب 
ي حينه.

الوزراء بموجب نظام جديد يصدر �ن

إعادة  الوزراء  لمجلس  القانون  أجاز  كذلك 
ي يراها مناسبة 

النظر ببدل الأجرة بالنسب ال�ت
ي رفع 

كل خمس سنوات باستئناء العقارات ال�ت
بها دعوى تحديد بدل اجر المثل وصدرت بها 
أحكام قطعية )حسب ما هو موضح أعاله ( 
حيث يكون تعديل الأجرة لها بنسب كما يراه 

مجلس الوزراء بعد مرور عرسث سنوات.

ي الذي تحسب عليه الزيادة 
والأساس القانو�ن

القانونية الجديدة هو مقدار الأجرة للمأجور 
المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 2009 والذي 
يتم  حيث  عليها  بناء  الأجرة  تحديد  تم 
إضافة ما نسبته %25 من هذه الأجرة عليها 

للعقارات السكنية و نسبة %35 للعقارات 
المؤجرة لغايات أخرى.

هذه  عل  ي 
إضا�ن تعديل  عمل  تم  ما  وإذا 

ن المالك والمستأجر بعد  الأجرة بالتفاق ما ب�ي
صدور القانون رقم 17 لسنة 2009 وخالل

 2011 لسنة   22 رقم  القانون  �يان  ة  ف�ت
وقبل صدور القانون الحاىلي رقم  14 لسنة 

ي عل الأجرة 
2013 فان هذا التعديل الإضا�ن

يراعى عند احتساب الزيادة القانونية الجديدة 
ضافية  عل الأجرة فإذا كانت هذه الزيادة الإ
اك�ب من الزيادة المقررة بالقانون الحاىلي يتم 
زيادة  وكأنها  التفاقية  الزيادة  بهذه  العمل 
مقررة قانونا ول يتم إضافة أية مبالغ إضافية 

عل الأجرة التفاقية.
من  اقل  التفاقية  الزيادة  كانت هذه  إذا  أما 
الأجرة  تعديل  فيتم  قانونا  المقررة  الزيادة 
بما يتناسب مع الزيادة المقررة قانونا بإضافة 
الزيادة  كامل  يغطي  الذي  الأجرة  ي 

�ن النقص 
المقررة قانونا.

علما بان الزيادة القانونية عل الأجرة تستحق 
نفاذ  تاريخ  عل  الالحق  استحقاقها  بتاريخ 
أحكام نظام الزيادة أعاله والنافذ المفعول 
ي 

�ن الرسمية  الجريدة  ي 
�ن ه  نرسث تاريخ  من 

 .24/11/2013

المحامي : صليبا فؤاد امسيح
رئيس اللجنة القانونية 

 

رقم 14 لسنة 2013 ونظام الزيادات رقم 78 لسنة 2013  

قانون
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ة الكرام ي قراء النرسث
أعزا�أ

ي سطور أن أشارككم مع بداية السنة 
وددت �ن

اليجابية  السلوكيات  بانتقاء بعض  الجديدة 

ي ينبغي علينا تطبيقها فإن إستطعنا ذلك 
ال�ت

بالسعادة  مفعم  بشعور  نحظى  أن  بد  فال 

أيجابيا  ينعكس  والذي  الذات  عن  والر�ن 

عل عالقاتنا الجتماعية مع من حولنا، ولعلي 

اطرح هذه السلوكيات فأقول: 

أن أنس وأتحرر من مشاعر الستياء وعدم   .1

ي ذلك    
الرتياح وأن اسامح الذين كانوا السبب �ن

فع عن الصغائر والرتقاء بالمشاعر  بهدف ال�ت

، وهكذا أطبق ما  ي
والكف عن العيش بالما�ن

ي  ي رسالته اىل أهل فيلي�ب
قاله الرسول بولس �ن

3: 13 ". أذ أنا أنس ما هو وراء وأمتد اىل ما 

هو قدام".

ي 
لكن�ن ي  أيجا�ب شخص  ي 

أن�ن أقول  بتواضع   .2

ينطق  كلمة  أو  ة  صغ�ي مواقف  نتيجة  أحيانا 

ي من أيجابية 
بها شخص مقرب تنقلب ت�فا�ت

إيجابية  أك�ث  أكون  أن  علي  لذا   ، سلبية  اىل 

وأن أنظر اىل ما حوىلي نظرة  موضوعية  بكل 

المواقف ومع كل الناس، وأن أجد عذرا لمن 

من  بها  إنتقص  بكلمة  تفوه  أو  بحقي  أخطأ 

الشعور  اىل عدم  النتباه  ينبغي  فانه   ، ي
شأ�ن

   . ن بالهانة من أي قول أو موقف مع�ي

مثل  أحبها   ً كتبا  يدي  حقيبة  ي 
�ن أضع  أن   .3

ان  ج�ب خليل  ان  ج�ب وكتب  المقدس  الكتاب 

النتظار  علي  ي 
ال�ت الوقات  ي 

�ن اليها  لألجأ 

بالنزعاج  فيها ، فيبعدوا فكري عن الشعور 

قول  دائما  وأتذكر  الوقت،  وضياع  والتذمر  

ي  فيلي�ب أهل  اىل  رسالته  ي 
�ن بولس  القديس 

ء بال دمدمة".  ي
14:2: "  إفعلوا كل �ث

ي ، ففي ذلك منهاج حياة، 
أن أحدد أولويا�ت  .4

من  العديد  تحقيق  النسان  يستطيع  فقد 

لن  وهذا  قدراته  يوزع  كيف  عرف  اذا  غاياته 

يتم ال بتحديد اولوياته عل أن يكون ذلك 

اذا  شيئا  يحقق  ل  لنه  طاقته  مع  منسجما 

ت اهدافه وقلت طاقته ، كأن يعطي المرء  ك�ث

الأولية من حوله  لنفسه مثلما يعطي من له 

، ففي ذلك تكمن الموضوعية.  فمثال قررت 

المكونة من زوجي  ة  الصغ�ي ي 
بعائل�ت أبدأ  أن 

ي 
وأخو�ت أهلي  هم  الأك�ب  والدائرة   ، ي 

وبنا�ت

والأك�ب  وإخوانه،   وأخواته  زوجي  وأهل 

الأصدقاء وهكذا.  هذه السنة قررت أن يكون

ي كل دائرة والأخذ 
ن عل شخص واحد �ن ك�ي ال�ت

وبذات  الآخرين  إهمال  عدم  العتبار  ن  بع�ي

الوقت الهتمام بنفسي فيما يتعلق بالأمور 

الصحية والرياضة والراحة.  

ي كلمة الله من خالل قراءة 
أن أتعمق أك�ث �ن  .5

ي 
الكتاب المقدس وبأن أجعله جزءاً  من حيا�ت

ي اىل 
اليومية مؤمنة بأن القراءة اليومية تقود�ن

ي بالكالم والمشاعر ، كما 
فحص الذات والر�ت

ي يوحنا 15 : 3 " 
قال الرب يسوم المسيح �ن

أنتم الآن أنقياء لسبب 

ومتأكدة  موقنة  به"،   كلمتكم  الذي  الكالم 

كل  الله حية وفعالة وأمىصن من  كلمة   " بأن 

النفس  مفرق  اىل  وخارقة  حدين  ذي  سيف 

لأفكار  ة  ن ومم�ي والمخاخ  والمفاصل  والروح 

ن  4:12 ان�ي القلب ونياته" ع�ب

 وختاماً  ، إذا اتخذنا قرارات مماثلة  فلنكتبها 

لنبقى  لآخر   وقت  من  لها  ونرجع  ورقة  عل 

من  ومع  وقراراتنا  أنفسنا  مع  تواصل  عل 

   . حولنا، وكل عام وأنتم بخ�ي

رولى سماعين
ة عضو هيئة تحرير النرسث

رسالة من القلب
تغذية مقال
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عل  العربية  المناطق  سكان  معظم  إعتاد 

الطعمة  وتناول  الشتاء  فصل  ي 
�ن الخمول 

سعراتها  ي 
�ن التفك�ي  دون  بالطاقة  الغنية 

الحرارية او بالكميات المسموح بها ، خاصة 

ل  ن ي الم�ن
ي الجواء الباردة جدا عند الجلوس �ن

�ن

الوجبات  تناول  و  حركة  دون  ات طويلة  لف�ت

الكثار  فيتم  الصدقاء  مع  او  التلفاز  امام 

من  المكرسات، السكاكر، العصائر، القهوة، 

ها؛ فهذه  بعض النصائح الهامة  الشاي و غ�ي

ي 
للحفاظ عل الصحة و عل الوزن المثاىلي �ن

فصل الشتاء :

فصل  عن  للماء  تناولنا  يقل   : الماء  ب  �ث  .١

الشعور  عدم  و  الحركة  لقلة  الصيف 

بالعطش لذلك علينا ان نتذكر دائما انه علينا 

ب الماء بمعدل ٦ـ ٨ اكواب يوميا. �ث

الغنية  خاصة  الخضار  و  الفاكهة  تناول   .٢

الكيوي  الجوافة،  كالحمضيات،   c ن   بفيتام�ي

للحصول  ة  الخ�ن داكنة  الورقية  الخضار  و 

تقي  ي 
ال�ت الفيتامينات  و  المعادن  اهم  عل 

امراض  من  بالعديد  الصابة  من  النسان 

امراض  ايضا  و  النفلونزا  و  كالزكام  الشتاء 

ي 
ال�ت اللياف  عل  الجيد  لحتوائها  القلب 

تساعد عل الشعور بالمتالء و تنشيط حركة 

المعاء.

الشومر،  مثل  الساخنة  العشاب  تناول   .٣

ها  غ�ي و  الزهورات   ، البابونج  اليانسون، 

من  تزيد  اكسدة  مضادات  عل  لحتوائها 

تمنع  لالمراض،  ومقاومته  الجسم  مناعة 

المساك وتساعد عل التخلص من الغازات.

الشعرية،  مثل  بانواعها  الشوربات  تناول   .٤

فهي  ها  وغ�ي العدس  الخضار،  الفريكة، 

الشعور  عل  تساعد  و  بالفيتامينات  مليئة 

كما   ، باللياف  منها  الغنية  خاصة  بالمتالء 

يمكن اضافة الشوفان للشوربة للحصول عل 

فوائد مضاعفة.

٥. تناول الكستناء و البطاطا الحلوة لحتوائها 

المعادن كما  الفيتامينات و  عل العديد من 

الشعور  و  للطاقة   ً جيدا   ً مصدرا  وتعت�ب 

بالدفء وتقوي مناعة الجسم.

تناول الطعام و المكرسات امام  ٦.   عدم 

التلفاز لعدم قدرتنا  السيطرة  عل حساب 

ي تم اخذها و استبدال المكرسات 
الكمية ال�ت

مقدار  بتناول  يسمح  الذرة،  او  بالبوشار 

ن فقط من المكرسات يوميا. حفنت�ي

تناول الطعمه الدهنية فهي  التقليل من   .٧

تعطي سعرات حرارية ضارة و استبدالها 

و  الفاكهة  البقول،  الحبوب،  وتينات،  بال�ب

عدم  و  المثاىلي  الوزن  للحفاظ عل  الخضار 

زيادته خاصة ان المالبس الشتوية قد تخفي 

ذلك المر.

الشتاء فهي  ي فصل 
الرياضة هامة جدا �ن  .٨

العضالت  نشاط  عل  الحفاظ  ي 
�ن تساهم 

النسان  جسم  قام  ي 
ال�ت الدهون  وتحرق 

بتخزينها و علينا ممارسة الرياضة عل القل 

لمدة نصف ساعه يوم بعد يوم .

ي لكم بدوام الصحه و العافية
مع امنيا�ت

ديانا تلحمي
أخصائية تغذية

 
تغذية
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تعازي



ن  ممنوع التدخ�ي
تحت طائلة المساءلة القانونية 

ن  التدخ�ي ار  العامة من أرصن بموجب أحكام قانون الصحة 
العامة  الأماكن  ي 

�ن ن  التدخ�ي يمنع   ٢٠٠٨ لسنه   ٤٧ رقم 
ووسائل النقل . 

حكمة العدد
           

ي الدنيا لوارثه 
 يا جامع المال �ن

                                          هل أنت بالمال بعد الموت تنتفع 
                                                                      
  ) أبو العتاهية ( 

تـنـعى اللـجـنـة االجـتـمـاعـيـة لموظفي النادي 
األرثوذكسي / عمان

 المرحوم نعمان محمد حموده 
والد الزميل إبراهيم نعمان حموده ويتقدمون من 
أخيهم وزميلهم إبراهيم ومن عائلة الفقيد بأحر 
التعازي القلبية والمواساة سائلين هللا القدير أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله جميل الصبر 
وحسن العزاء. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون .

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا"
رئيسة وأعضاء لجنة العضوية بالنادي األرثوذكسي 

يتقدمون من زميلهم عضو اللجنة المهندس نبيل جورج 
خوري وعائلته بأحر التعازي والمواساة بوفاة شقيقته 

الطيبة الذكر المرحومة
"اميلي ) ميمي ( جورج افتيم خوري"

 قائدة مرشدات النادي االرثوذكسي بالقدس
زوجه السيد اليكس جريس اربيب عضو الهيئة اإلدارية 

بالنادي األرثوذكسي بالقدس  
         ضارعين إلى الرب اإلله أن يتغمدها بواسع 

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

" نهله فرحان ابراهيم جميعان "
أم غسان

زوجة جورج حنا خوري  
 

 سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

" وداد عودة سليم النشيوات "
أم يوسف

أرملة المرحوم جريس سويلم النشيوات  
وجدة سعادة النائب طارق سامي خوري 

 سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته

الموظف / منصور عدىلي ناروز
ي النادي منذ تاريخ ١99٦/٥/٢

يعمل �ن
اب ي دائرة الطعام والرسث

ن �ن ويشغل حاليا وظيفة كاب�ت

ي 
يجابية �ن العمل الجاد وتحمل المسؤولية والحرص عل تقديم أفضل خدمة لالأعضاء والإ
ي أهلته للفوز بلقب فارس الشهر

ة وال�ت ن التعامل مع تحديات العمل من صفاته المم�ي
ن له كل التوفيق ... ء السيد منصور متمني�ي ي

إدارة النادي ته�ن

فارس الشهر 	  

زاوية المعلومات

تعازي
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كالفقراء   ً النارصي مولودا  ترى يسوع  نسانية  الإ
 ً مصلوبا  كالضعفاء   ً مهانا  ن  كالمساك�ي  ً عائشا 
ما  فتبكيه وترثيه وتندبه وهذا كل   ، ن  كالمجرم�ي
والبرسث   ً جيال  عرسث  تسعه  منذ  لتكريمه  تفعله 
يعبدون الضعف بشخص يسوع ، ويسوع كان 
قوياً  ولكنهم ل يفهمون مع�ن القوة الحقيقية . 
ما عاش يسوع مسكينا ً خائفا ً ولم يمت شاكيا 
ً متوجعا ً بل عاش ثائرا ً وُصلب متمردا ً ومات 
ن  جباراً  ، ولم يكن يسوع طائراً  مكسور الجناح�ي
جميع  بهبوبها  تكرس  هوجاء  عاصفة  كان  بل 
وراء  من  يسوع  يجيء  لم   ، المعوجة  الأجنحة 
بل  للحياة   ً رمزا  الألم  ليجعل  الأزرق  الشفق 
لم  والحرية  للحق   ً رمزا  الحياة  ليجعل  رجاء 
يخف يسوع مضطهديه ولم يخش أعداءه ولم 

يتوجع أمام قاتليه ... 
ليهدم  الأعل  النور  دائرة  من  يسوع  يهبط  لم 
والصوامع  الديره  حجارتها  من  ي 

ويب�ن المنازل 

ليقودهم  الأشداء  الرجال  ويستهوي 
قسوسا ً ورهبانا ً ... 

بناء  الناس  ليعلم  يسوع  يجئ  لم 
الضخمة  والمعابد  الشاهقة  الكنائس 
والمنازل  ة  الحق�ي الأكواخ  جوار  ي 

�ن
الباردة المظلمة ، بل جاء ليجعل قلب 
نسان هيكال ً ونفسه مذبحا ً وعقله  الإ

كاهنا ً . 
النارصي وهذه  هذه ما صنعه يسوع 
ي صلب لأجلها مختارا 

هي المبادئ ال�ت
اليوم  قفوا  لو  البرسث  عقل  ولو   ،ً
ن مشدين أهازيج الغلبة  ن متهلل�ي فرح�ي

والنتصار ...
إن  إكليل الشوك عل راسك هو أجل وأجمل من 
وأفحم  أسمى  كفك  ي 

�ن والمسمار   ، برهام  تاج 
عل  الدماء  وقطرات   ، ي  المش�ت صولجان  من 

وت .  قدميك أس�ن لمعانا ً من قالئد عش�ت

فسامح الضعفاء الذين ينوحون عل نفوسهم ، 
واغفر لهم لنهم ل يعلمون انك رصعت الموت 

ي القبور . 
بالموت ووهبت الحياة لمن هم �ن

: نقول فيليب عقروق اختارها للن�ش

يا رب
التمس منك

الصفح والعفو
عن األخطاء
الشفاء من 
األمراض

الحياة الكريمة
الغذاء والماء

والدواء
الحماية من الشر ّ

واألشرار

آمين

من أجمل ماقرأت لجبران عن يسوع
عائالتنا منوعات

كاس الكؤوس لبطولة طاولة الزهر لعام ٢٠١٣
المركز الأول : بش�ي دبو 

ي : جريس الفحل 
المركز الثا�ن

فيهية فعاليات ونشاطات لجنة الئلعاب ال�ت

                 رهينة ٌ الأ� كم عانيت ّ من الم

ي
                                          أبكيك ِ يا قدس ُ أم يا قدس تبكي�ن

              يا درب آلمنا سار المسيح به

ي
                                          فهو هدى حلمي بالله ضمي�ن

               يهفو لها فرحي يبكي لها ترحي

ي
                                          وهمسة من نسيم القدس تحيي�ن

ي كله شوك              إن كان درب ُ حبي�ب

ي
                                          الشوك أقلعه ُ فالأرض من طي�ن

            والموج أركبه ُ والصخر أحرثه

ي
ء يثني�ن ي

                                         والريح ُ أحصدها ل �ث
                                                                للشاعر الئستاذ منذر المرصي

                                                                       ) اين القدس (
ة                                                                        اختارها هيئة تحرير الن�ش

حلو الكالم
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سامي أسامة سامي النرب

الكساندر جون كلود مولو

فادي نشات مرتي البقاعني 

جاد طارق سامي حجازين

وليم نادر وليم املرصي 

سيلني عبدالله نارص جوابره

مكرم فرح مكرم النشيوات

سليم معتز سليم مارون

سند معتصم فايز شخاتره

ايه معتصم فايز شخاتره

جوزيف طارق سمري ابو سعدى

قيص عيىس منري البله

اسحق يونان اسحق خوري 

تاليا مجدي غالب القسوس 

سند عامر الياس الناعوري 

ماريا يعقوب فوزي بيرتو 

هند محمود وليد عبد الجبار

سلمى وسام سامي خزوز

نبيل فيليب نبيل الصايغ

فارس رضا رمزي مزاوي 

مايا ميشيل فؤاد كرادشه 

نايا سامر ناجي حدادين 

الثانية 

الرابعة

األوىل

الخامسة

األوىل

األوىل

الثانية

الثانية 

الثالثة 

الثالثة

الثانية

األوىل

األوىل 

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الثانية

الثانية

الثالثة 

الرابعه

الرابعه

02/01

02/03

02/04

02/04

02/05

02/06

02/06

02/07

02/08

02/08

02/08

02/08

02/08

02/10

02/10

02/10

02/10

02/11

02/12

02/14

02/14

02/14

فارس رائد حيدر مدانات

تيا محمد احمد املرصي 

كميل ركان نايف القسوس

وليد زيد زهري مهيار

ايلينا جوزيف هايك هايرابديان 

احمد رامي احمد ابو يوسف 

لني فارس نديم الزرو 

فارس رند سمري حدادين 

هاشم سيف سمري الصوالحة

يوليكسا فادي انطون حكيم 

اندريه االب / ماهر فايز قاقيش 

اليكس نادر جربان قشري

تاال شاكر شاكر تادرس

زيد فادي عيىس سمريات

تاليا عالء غنام داوود

حال رامي سمري غطاس

جود عامد جاد فرج الله 

جود فادي ماهر حدادين

سند سيف رسمي هلسه

سعيد زيد محمد سعيد كمونه

رين نائل البري خوري 

كرستينا عطالله فكتور بطشون

الثانية

الرابعه

الثانية

الخامسه

الثانية 

الخامسة

الرابعه

الثانية 

الثالثة

الرابعه

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الثانية

الخامسة 

الخامسة

الثانية

الثانية 

الثانية

الخامسة

الثانية 

02/14

02/15

02/15

02/15

02/17

02/18

02/18

02/20

02/21

02/22

02/22

02/22

02/23

02/23

02/23

02/24

 02/24

02/24

02/26

02/27

 02/28

02/28

ي يرددونها مع 
براعمنا الأحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و ال�ت

الأهل و الأحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال المئة سنة.

ي بمولود ذكر أسمياه هاشم وذلك بتاريخ 
أنعم هللا عل السيدة ميس نائل قعوار وزوجها السيد هيثم مايك قنوا�ت

وك .. ٢٠١٣/١٢/١٤ جعله هللا من أبناء السالمة وألف م�ب

يهاشم
٢٠١٣/١٢/١٤ميس نائل قعوارهيثم مايك قنوا�ت

مواليد مباركة

عائالتنا

حلو الكالم
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شعر

هو  الإخوة،  أيها  ي  الن�ب إيليا  القديس  إن 
الياس،  بمار  عندنا  المعروف  القديس 
بذكراه  الحتفال   ً دوما  يسعدنا  والذي 
ي مجتمعنا 

ي أديرتنا و�ن
ي كنائسنا و�ن

العطرة �ن
طريق  عل  الياس  مار  لدير  زيارتنا  ي 

و�ن
بتسمية  ن  نع�ت الذي  وهو   ، لحم  بيت 
الياس(   أو  إيليا   ( الكريم  باسمة  أولدنا 
خوري،  الياس  الدكتور  حبيبنا  كمثل 
الدكتور  حبيبنا  وكمثل  ي 

زوج�ت شقيق 
ي 

أصدقا�أ وكمثل  عمي  ابن  عوض  الياس 
وإيليا  حبش  والياس  نينو  الياس  الأحباء 
نقل وابن صديقي الياس حبيب سبانخ ، 
ي 

وصول ً إىل الشاعر الباهر إيليا أبو ما�ن
المطران  سيادة  وت  ب�ي وبوليت  م�ت واىل 

ين .  هم كث�ي الياس عودة ، واىل غ�ي
ي هو الذي  هذا القديس المدعو ايليا الن�ب
كان مؤمنا ً طيلة حياته بوجود الله الحّي 
عّز وجل  السماوات والداعي لوجوده  ي 

�ن
مئات  قبل  بالدنا  ربوع  ي 

�ن ، ولد وعاش   ّ
يسوع  ومخلصنا  ربنا  ولدة  من  ن  السن�ي

المسيح له المجد . 
اء من الزمن الكئيب  ي تلك الحقبة الغ�ب

و�ن
، كان ملوك إ�ائيل وشعوبهم يعبدون 
له  يقيمون  وكانوا   ) بالبعل   ( مايسمى 
المذابح ، ما عدا القلة القليلة من الأنبياء 
أبن   ( ي  الن�ب إيليا  رأسهم  وأتباعهم وعل 
نسان التقي والورع الذي  جلعاد ( ذاك الإ
كان يؤمن بالله الحي عز وجل ويبرسث به 
ي السماوات 

بصوت ٍ عال ٍ بوجوده حيا ً�ن
دون خوف أورعب من أحد قائال ً " حي ّ 

هو الرب اله إ�ائيل " متخذا ً من ذلك 
القول شعارا ً له . 

ي كانت حافلة بالقداسة ولها  حياة إيليا الن�ب
جذور عميقة بالتقوى وبالورع، وكان الله 
سبحانه وتعاىل ومن خالل الروح القدس 
من  النتقال  منه  ويطلب  إيليا  يوجه   ،
موقع إىل آخر للتبش�ي بالرسالة السماوية 
المكان  له  يوفر  وتعاىل  سبحانه  وكان   ،
تقديم  وسبل  والمشب  والمأكل  والزمان 
 ، المجد  له  الله  واستمر   ، له  الخدمة 
طوال  ولسنوات  العظام  عجائبه  يصنع 
الأنحاء  جميع  ي 

�ن إيليا  ي  الن�ب خالل  من 
إليها كجبل الكرمل وصيدون  انتقل  ي 

ال�ت
) صيدا ( وب�أ السبع واريحا ونهر الأردن 
ان  إىل   ، المتعددة  الأماكن  من  ها  وغ�ي
إىل  إيليا  فانتقل   ، إيليا  ي  الن�ب اجل  جاء 
ي عربة من نار تجرها خيول ٌ من 

السماء �ن
نار أيضاً  وبواسطة عاصفة شديدة هائلة 
بعثها له الرب سبحانه وتعاىل ، وكل ذلك 
من  واتباعة  إيليا  أصدقاء  بشهادة  كان 
ي  ن وعل رأسهم صديق إيليا الن�ب المؤمن�ي
ي اليشع المؤمن بالله سبحانه  المدعو الن�ب

وتعاىل ومعه أتباعه . 
الذي  هو   ، الإخوة  أيها   ، إيليا  ي  والن�ب
ي مو� بصحبة الرب يسوع  ظهر مع الن�ب
المسيح له المجد عل جبل طابور ) يوم 
التجلي ( ، وقصة التجلي الرائعة معروفة 
الظهور  وبحادثة  المقدس  نجيل  الإ ي 

�ن
فيه  الجيل  عل  التجلي  وهذا    ، لهي  الإ
ي إيليا وحياته الحافلة  ما يثبت قداسه الن�ب

حبيبنا  وسيبقى  هذا   ، الأعمال  بعظائم 
ن  مار الياس مخلداً  عند جميع المسيحي�ي
لكل  بالمحبة  مجبولة  .فتحية  الأبد  إىل 
وتحية   ، الياس  أو  إيليا  إسم  يحمل  من 
بان  يعت�ب  من  لكل  بالمحبة  مجبولة 
فوزي  كالصديق  شفيعه  هو  الياس  مار 
ً ببناء كنيسة  شنودة  الذي قام مشكورا 
نص�ي  أبو  ي 

�ن  ً مؤخرا  جديدة  أرثوذكسية 
منه   ً كريما   ً عا  ت�ب  ، عمان  ضواحي  من 
إيليا مع  ي  الن�ب وأطلق عليها اسم كنيسة 

القديسة بربارة. 

فلتكن خطوة فوزي شنوده خطوة 
مباركة

ونموذجا يحتذى للعمل الصالح.

المرجعية
ي العهد القديم

سفر الملوك �ن

فريد جبرا عوض 
ة  إداري سابق/ عضو هيئة تحرير النرسث
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