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أبطال األردن الذين شاركوا في اولمبياد لندن 2012 في صورة 
تذكارية مع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن الحسين 

المعظم رئيس اللجنة االولمبية األردنية



” نتائج التوجيهي ودوي الرصاص “

الماضية وكالعادة في  كل عام  فــي األيام  التوجيهي  نتائج  ظهـرت 
حيث  المملكـة  أنحاء  كافة  فــي  الرصاص  مـــن  زخــات  انهمرت 
اصيب فــي اليوم االول وحده بالعيارات الناريه 22 مواطناً واستمر 
بإقامــة  الناجحون  بدأ  ان  بعــد  ويومي  مستمر  بشكل  النار  اطالق 
الحفالت الليلية حيث يعتمد مــــدى نجاح الحفل على عـدد الرصاص 

الذي يتم اطالقه. 

ليس هــذا فحسب ففــور إعــالن النتائج انطلقت افـــــواج السيارات 
بزواميرها وبمخالفتها ألنظمة السير وتجـــــاوز األشارات الضوئية 
إعتصام  الى  أدى  ممـــا  السواقة  في  األخرين  حرية  على  والتعدي 
الكثير منهــــم فــــي منازلهـــم وعدم الخروج حتى لقضاء الحاجات 
الرئيسية  شوارعنا  تجتاح  التي  المهزلة  تلك  بسبب  الضرورية 
والفرعية بالرغم من تجهيز أكثر مــن 2500 شرطــــي والعشرات 

مـــن اآلليات التابعة لكافة الجهات األمنية ولكن بدون جـــــــدوى. 

الهائل من  العدد  العام 50% وانطلق هذا  النجاح هذا  أذا كانت نسبة 
نسبــــة  ارتفعت  لـو  فماذا  الناس  من  العدد  ذلك  واصيب  الرصاص 
النجــــــــاح !  هــل كلمــا يــزداد عـــدد الناجحين فــــي التوجيهــــي 

يــزداد عـــــــــدد المصابين. 

فـي العــام الماضي كان عـــدد المصابين في اليوم االول 13 مصاباً 
فماذا سيكون عليه العدد في العام القادم مــع زيادة عــــدد المتقدمين 

وعدد الناجحين.
إن اطالق الرصاص فــي هذه المناسبات وفي االفراح بشكل عـــام 
هي ظاهرة غير حضاريــة قد تكون ورثناها عن المجتمع الجاهلـــي 
ولكننا اآلن فــي مجتمع مدنـــي وأنا اتحدث عـــن ان ذلك يحدث حتى 

فـــي أرقى آحياء عمــــان.

لماذا نرث العادات السيئه فقط فماضينا الـــذي كان مثاالً للكرم والنبل 
والتسامح فمــا بالنا نأخذ القشــور ونترك اللب 

أذا كانت الحكومــة هــذه اآليام تطبق ما يسمى سياسة اآلمــن الناعم 
وال تريد ان تشتبك مع المشاكسين حتى ال تفسر بأنها ضد الحراك 
الشعبي وضد الربيع العربي ...  إن هذه الظاهرة ليست جديدة فهي 

الفكر  اصحاب  من  حاولت مجموعــة  وقـد  عديدة  ولسنوات  مستمرة 
السديدة وضــع مواثيق شرف لمنع ظاهرة اطالق  النظرة  واصحاب 
الرصاص ولكنها جميعها فشلت بالرغـــم من الجهود المبذولة وبالرغم   
 “ المجتمــع  ابنـــــــــاء  خيرة  هـــم  المواثيق  هــــذه  وضـــع  من  ان 
ولكننا  كمـــن ينفخ في قربة مقطوعة “ فكلنا يعرف الحقيقـــة وال احد 

يعمل جاهــــداً على عالجهـــــا. 

الرصاص  بهـــا  يطلق  التي  االسلحة  هــذه  ان  الحكومة  تعلـــم  هل 
لـــو كــــان  فـــي كل مناسبـــة هــــــي اسلحة غير مرخصة وحتى 
بعضها مرخصاً هل تـــــم ترخيصه لهــــذه الغاية , افهم ان الترخيص 
وراحـــــــــة  إلنتهــــاك حريـــــة  النفس  المشروع عن  للدفاع  يكون 

المواطنين واالعتـــداء عليهــــــم .

ويــــؤدي  أدى  المواطنين  مــــن  بيد مجموعــــة  االسلحة  تـــرك  ان 
َبشكل دائـــم الى الكثير مـــن الجرائم التـــي كان يمكـــن الحد منهـــــا 
لو تــــم ضبط عمليـــــة التسلـــح هذه لقد وصلت هذه االسلحة حتى 
الى أبنائنا في الجامعـــات واصبحت وسيلة الحوار المعتمدة بدالً من 

النقاش واألخذ والعطــــاء .

يتســـــع “ فهل هناك خطوات  المثل “ داِو جرحــك قبل أن  لقد قال 
وعـــدم  المشكلة  تفاقـــــم  قبل  اآلمنيــــة  السلطات  بها  تقوم  عمليـــة 

التمكن مــــن السيطرة عليهـــــــــــــــــــا .
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هيئة حترير الن�شرة

رئيس هيئة تحرير النرشة املهندس رميون الحلته

أعضاء هيئة تحرير النرشة:

األنسة منى سليم زغلول و السادة: فريد جربا عوض، كميل رفيدي، باسيل فتاله

سكرترية الهيئة األنسة رانيا حدادين.

المهندس ريمـون حلتــه              
رئيس هيئة تحرير النشـرة 

ورئيــس اللجنة الثقافية



بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، يرفع النادي األرثوذكسي، ممثال ً بهيئته 
اإلدارية وبكافة لجانه العاملة وبجميع اعضائه وبكوادره ، تهانيه القلبية بالعيد 
السعيد إلى حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك المحبوب عبدهللا الثاني ابن 

الحسين المعظم والى سائر أفراد األسرة الهاشمية الكريمة والى األسرة األردنية 
الكبيرة، داعيا ً إلى هللا عز وجل أن يعيد هذه األعياد المباركة على الجميع 
لسنين عديدة مرفولة بالصحة وبالسعادة وبالتوفيق وباالطمئنان وباألمان . 

وكل عام والجميع بخير وعافية

                                ) هيئة تحرير النشرة (

عيد الفطر املبارك

تهنئة

3

أقوال 
-  األوربيون ليسوا أذكى منا، ولكنهم يقفون ويدعمون الفاشل حتى ينجح، أما نحن 

فنحارب الناجح حتى يفشل ) د. احمد زويل ( .                                  
 -  إذا شعر أحد أنه لم يخطأ ابدا ً في حياته، فهذا يعني انه لم يجرب أي جديد في 
حياته ) البرت اينشتاين ( .                                                         

 -  كثرة حسادك شهادة لك على نجاحك ) فيثاغوروس ( .                      
-  ال احد يمكن أن يعطيك الحرية، وال أحد يمكن أن يعطيك العدل والمساواة . إذا 

كنت رجال ً فقم بتحقيق ذلك بنفسك ) مالكوم أكس (  .                         
-  الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير والكبير، الحارس واألمير، الجالد 

واألسير، ولكن ال ينعم بالنوم الهاديء سوى مرتاح الضمير . 
-  قديما ً قالوا : اذا جالست الجهال فأنصت لهم وإذا جالست العظماء فأنصت لهم 
فأن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم . 

                                                   اختارها : جبرا عبد المسيح شنوده 

يارب 
ال تحجب وجهك 
عني الني عليك

توكلت 
عرفني الطريق 

التي 
اسلك فيها

الني اليك رفعت
نفسي

واليك التجأت 
علمني ان اعمل 

رضاك النك الهي 

هيئة تحرير 
النشرة 
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نشاطات اللجنة الثقافية

أقام الدكتور منذر حدادين أمسية شعرية في قاعة وهبه تماري في النادي 
األدباء  من  جمع  تموز 2012 حضرها  يوم 17  مساء  األرثوذكسي 
والشعراء ومن متذوقي الشعر الجاهلي خصوصا ً ... وقدمه للحضور 

الدكتور خليل االطرش نيابة عن اللجنة الثقافية قائالً : 

 هو قامٌة دافقٌة ال تجارى وال تبارى 

وشخصيٌة واثقٌة رائقة .....التصُد وال تحد 

يحار المرء من أين يبدأ ...والى أين ينتهي... ألن ضيفنا في هذه األمسية 
انه  محدودات  جمٍل  أو  معدودات...  كلماٍت  في  ُيحصر  ان  من  أكبر 
األستاذ الباحث كما انه السياسي الفذ والمفاوض الصلب وهو فوق هذا 

وذاك األديب والشاعر المبدع. 

باسمكم جميعا وباسم  رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية للنادي وزمالئي 
في اللجنة الثقافية، يسرني ان أرحب بالدكتور الشاعر منذر حدادين .

اتمنى في هذه األمسية الجميلة ان نقضي ً وقتاً شيقاً وممتعاً نطَوف فيه 
بجانب من جوانب إبداعات ضيفنا العزيز معالي الدكتور منذر حدادين 

فليتفضل مشكوراً. 

السيدات والسادة: أنعموا مساًء واسلموا

أبدأ بتقديم الشكر الجزيل للزميل المحترم المهندس سمير بشارات على 
تلطفه مقترحاً ما جادت به قريحة المرحوم العزيز رجائي السكر، الذي 
كان قد اقترح علي قبيل سفره للعالج أن أحيي أمسية شعرية في النادي 
وقبلت اقتراحه. أما الزميل بشارات فقد اقترح أن أتكلم في النادي وقبلت 

وما أن ذكرت له اقتراح المرحوم السكر حتى ازداد حماساً.

وبدء األمسية  هذه بقول لعلي بن الجهم أحد شعراء الجاهلية إذ يقول 
فيها :

عيون المها بين الرصافة والجسر         جلبن الهوى من حيث ادري وال ادري 

وقال ايضا 

فقالت كأني بالقوافي شوارداً              يردن بنا مصرا ً ويصدرن عن مصر

فقلت أسأت الظن بي لست شاعرا ً      وإن كان أحيانا يهيج به صدري

وما كل من قاد الجياد يسويها           وال كل من أجرى يقال له مجرى

قصائده  من  ونختار  العربي  الشعر  من  نماذج  حدادين  الدكتور  تال  ثم 
ومعلقاته فيما يلي بعضا ً من األبيات الجميلة : 

سما لك شوق بعد أن كان أصبرا      وحلت سليمى بطن قوٍّ فعرعرا

                                                                 ) امرؤ القيس ( 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه          فكل رداء يرتديه جميل

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها          فليس إلى حسن الثناء سبيل

تعيرنا أنا قليل عديدنا                     فقلت لها إن الكرام قليل

وما قل من كانت بقاياه مثلنا              رجال تسامى للعال وكهول 

وما ضرنا أنا قليل وجارنا                عزيز وجار األكثرين ذليل 

                                                                   ) السموأل ( 

الجميع  وشكر  الجميل  الكالم  من  بما طاب  الحضور  تمتع  وهكذا 
الدكتور منذر حدادين على إبداعاته وجرى وداعه كما استقبل به من 

حفاوة وتكريم . 

                                                            اللجنة الثقافية

الدكتور منذر حدادين
في أمسية شعرية

املحارض الدكتور املهندس منذر حدادين و الدكتور خليل األطرش عضو اللجنة الثقافية

الجمهور
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عمل الطالبة : ناتاشـا محمد أحمد أباظة
الصف : التاسع ب – المدرسة المعمدانية

قصتي عطاء بال حدود
الليلة أن  القدر هذه  كانت الظلمة تلف بيت طفلة صغيرة ،  شاء 
يخطف منها أحالمها وآمالها بأن تعيش مع والدها ووالدتها في بيت 
واحد. خرجت األم من بيتها مسرعة تحتضن بين حناياها الطفلة 
وأخذت تبكي خائفة،  لم تدرك حينها ما الذي أبكاها وأخافها أهو 

الليل أم سقوط حذائها وتدحرجه كتدحرج أحالمها الصغيرة .

كابدت األم في سبيل االحتفاظ بطفلتها،  ولكن بسبب الضغوطات 
االجتماعية والصراعات على حضانة الطفلة،  اضطرت للرضوخ 
والدتها  تحصل  أن  مقابل  لوالدها  الطفلة  بتسليم  يقضي  اتفاق  إلى 

على الطالق.

أتى يوم تسليم الطفلة،  اليوم الذي ستتخلى فيه األم عن فلذة كبدها 
في سبيل الخالص،  وفي اللحظة المحسومة انهارت األم،  باكية... 
صارخة... “أتركوها! أتركوا طفلتي! لن أتخلى عنها” خذوا حياتي 
ولكنني لن أتخلى عنها”. تيقن من حولها بأن االتفاق المبرم للتخلي 

عن طفلتها كان ضرباً من الجنون.

ومرت السنون على هذه الطفلة الصغيرة القابعة في المنزل بانتظار 
والدتها العائدة من عملها،  ليستقبلها وجه الطفلة الصغيرة بحزن 
أسى وحزن  أقرانها.  أمهات  كباقي  بقربها  البقاء  لوالدتها  متوسلة 

يخرج من فم الطفلة عن حاجتها لحنان أمها وقربها منها.

الطفلة الصغيرة بكل ما أوتيت  ناضلت األم في سبيل إسعاد هذه 
من عزم وقوة،  ومرت بمراحل صعبة للغاية كادت أن تثنيها عن 
إكمال الطريق الذي رسمته لهذه الطفلة. ولكن هيهات لم تلن األم 
ولم تستكين وأكملت مشوارها مع فتاة متميزة حققت لوالدتها كل 
األكاديمي  الصعيدين  على  وتفوق  تميز  من  اليه  تسعى  كانت  ما 

واالجتماعي.

حلم هذه الفتاة لم ولن يقف على أعتاب أي باب موصد،  لديها قوة 
وعزيمة تقهر الجبال في جدها واجتهادها وخلقها الرفيع.

هذه هي قصتي، أن قصة أمي التي فدت حياتها وروحها من أجل 
إسعادي،  أحبها من كل قلبي وسأعمل ما في وسعي ألن يأتي يوم 
سبيل  في  والغالي  الرخيص  بذل  أتوانى عن  ولن  فيه جميلها  أرد 

ذلك.
وهذه هي األم في رحلتها،  رحلة الفرح والعطاء ال تمن على أحد،  
وال تنتظر جزاء،  كالنهر الذي يجري ضاحكا مسرورا،  يزرع في 

خطواته الخصب،  ويحمل في راحتيه العطاء بال حدود.

إليك يا أغلى الناس قبالتي ومحبتي.

انتهت

نشاطات اللجنة الثقافية

رئيس النادي السيد فوزي شنوده يسلم الجائزة الثانية للطالبة ناتاشا محمد اباظة 

من املدرسة املعمدانية و املهندس رميون حلته رئيس اللجنة الثقافية



نشاطات اللجنة الثقافية

الجائزة الثانية 
االسم : بانا ظافر حبش 
المدرسة : األهلية للبنات 

حديث العلية  
في ليلة من ليالي الصيف الخالبه الدافئة، والنجوم الالمعة تمأل 
عندما  جدي.  بيت  الى  نذهب  أن  ابي  اقترح  بأنوارها،  السماء 
هل  أمي:  فقالت  الموسيقية،  اآلالت  عن  بالحديث  بدأنا  وصلنا 
تريدون ان تتعلموا العزف على الجيتار؟ فاجبنا بحماس: نعم، 
جدتي: صحيح،  فصاحت  بالجيتار؟  ناتي  اين  من   ، لكن  لكن، 
لدى عمكم ناصر جيتار قديم في العلية، اذهبي يا بانا واحضريه. 
فذهبت، وعندما وصلت الى العلية ، بدأت أسمع اصواتاً  تتكلم ، 
فشعرت بفزع شديد ، فالعلية مهجورة منذ سنين ! وبالقشعريرة 
تمتذ في جسمي، دخلت الى العلية فاذ بها أجهزة تتشاجر، فوجدت 
العائلة حولي  أفراد  أنا أجمع كل   : الدمى  يقول لمسرح  التلفاز 
ليشاهدوا البرامج التي أعرضها ! فانا صندوق العجائب! أحوي 
كل قناوات العالم، فيستطيع المشاهد السفر من خاللي الى جميع 
أرجاء العالم وهو جالس في غرفة المعيشة ! فرد مسرح الدمى: 
فوقفت  المشاهد؟  أعين  تؤذي  التي  الضارة  األشعة  عن  وماذا 
جامدة أتابع الشجار، فرأيت مجسماً  للبريد االلكتروني ومجسما 
ميزاتك  هي  ما  الرسالة:  فتقول  يتناقشان،  لرسالة خطية  آخر   ً
أصالً ؟ أنت تخلو من شعور الشوق الستالم رسالة من المحبوب 
! ولمسها ! وضمها ! وشمها ! فرد البريد االلكتروني : أتعتبر 
هذه ميزة؟ ماذا عن الوقت المهدور بانتظار وصول تلك الرسالة 
إلى صاحبها؟ ماهذا الملل؟ أما أنا، فرسالتي تصل في لحظات! 
وتقول لي شوقاً  وإحساساً ! ما هذا الهراء؟ شعرت كأنني مخفية 
غير مرئية، فقلت في نفسي : علي أن استغل األمر كي أستطيع 
أن أرى كل النقاشات. رأيت هاتفا ً نقاال ً يحاور هاتفا ً أرضيا 
أنك  ظننت  فقد  ؟  الحياة  قيد  على  زلت  أما  له:  فقال   ،ً قديما   ً
فنيت منذ زمن! اعترف; أنا أحسن منك، اذ يستطيع حاملي أن 
أم  السوق  في  أم  البيت  في  كان   ً أي شخص سواء  مع  يتصل 
في الطريق، باإلضافة يقوم بتخزين مئات الهواتف الضرورية 
وتنظيم المواعيد، أما أنت ; فال يمكنك ذلك ! فرد الهاتف القديم: 
حسنا ً، أنا أعترف ! فأنت أصبحت الجهاز المتطور; واقتربت 
فانا  الدهر،  االنقراض، ولكن بي ميزة ستحفظني مدى  أنا من 
رخيص الثمن، وفي متناول أيدي الجميع أما أنت، فباهظ الثمن، 
التي  الضرر  الى  باإلضافة  هذا   ،  ً جدا  عالية  مكالمتك  وتكلفة 
المفاجئ  االنقطاع  الى  باإلضافة  اإلنسان  لجسم  موجاتك  تسببه 

للمكالمة الهاتفية اذا كنت خارج التغطية. ذهبت إلى زاوية أخرى 
فقالت   ،ً ً وملفات ورقية وأقالما  الغرفة ; فوجدت حاسوبا  من 
الملفات للحاسوب: أنت أفشل شيء اخترعه اإلنسان ! إذ أصبح 
هناك خلل بسيط فيك، فتمحى كل الملفات المسجلة عليك ! أما أنا 
فكل شيء محفوظ في أمان في ملفات حقيقية ! فرد الحاسوب : 
ماشاء هللا ! لنر من يتكلم عن فقدان الملفات! ماذا لو ضاع الملف 
؟ ماذا لو احترق ؟ ماذا لو أصابه أي مكروه؟ هذا باإلضافة إلى 
المساحة الكبيرة التي تحتاجها لحفظ محتوياتك ! ثم انتقلت إلى 
آخر جهاز فرأيت مصباحا ً يدويا ً ولمبة، فبدأت اللمبة بالحديث 
قائلة : انظر يا حاسوب ! يظن المصباح أنه أحسن مني ! ماذا 
لو كسر غطاؤك الخارجي ؟ فرد المصباح : ماذا لو سقطت أنت 
إلى  فهربت  األجهزة وجودي،  وفجأة الحظت  ؟  األرض  على 
العزف  تحاول  األريكة وأختي  نفسي ممددة على  االسفل الجد 
على الجيتار، يبدو أنني غفوت قليالً  الجد نفسي في عالم متطور 

يجمع بين المنفعة والضرر . 

انتهت
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7/27 إلى 2012/8/12
األلعاب والمسابقات االولمبية العالمية تعقد مرة كل أربع سنوات باتفاق اولمبي دولي ثابت يشمل القارات الخمس وهي أوروبا وآسيا 
واستراليا وإفريقيا وأميركا كما نعلم جميعاً  ، واالتفاق العالمي المذكور أصبح ثابتاً  وشعاره باأللوان ذو الدوائر الخمس المترابطة أصبح 

شعارا ً عالميا ً رياضيا ً جميال ً ودليالً للوحدة بين القارات الخمس . 
ويشعر االنسان ، كبيرا ً كان ام صغيرا ً، عندما يرى الشعار الملون بأنه يعيش أجمل أيام حياته وانه يجلس تحت مظلة رياضية شاملة 

لفترة وان كانت وجيزة هي فترة رياضية جميلة مليئة بالنشاطات الرياضية واالستعراضية الرائعة وبعيدا ً عن هموم الدنيا ومتاعبها . 
، وكان  السنين  قبل آالف  أولمبياد وذلك  تدعى  اليونان وفي منطقة  أقيم في  يوناني وانه  االولمبياد أصله  بان  العالمية  المراجع  وتقول 
اليونانيون األقدمون يعتبرون ) اولمبياد ( مسرحاً  ثابتاً  للمسابقات الرياضية بين اليونان والدول المجاورة، والجدير بالذكر بان الخالفات 
إن كانت قد وجدت بين اليونان وجيرانها كانت تؤجل لحين انتهاء االولمبياد الرياضي ، لذلك فان هذا النهج بقي تراثا ً لالولمبياد حتى 

اليوم فال خالفات مسموحة اليوم إال بعد انتهاء االولمبياد كل أربع سنوات . 
والجدير بالذكر أيضا ً بان أهم صفة لأللعاب االولمبية عالميا ً اليوم وفي كل يوم هي المنافسة بان منافساتها أيا كانت فهي ليست لتحقيق

) الغلبة ( على المتنافسين أبداً  ، إنما المهم فيها هو المشاركة في كل نشاط وليس ) الكسب ( واالهم هو الكفاح المستمر من اجل الوصول 
إلى الهدف . 

وبالمناسبة حقق السباح التونسي الشاب أسامة الملوكي بطولة مارثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات ) رجال ( على 25 سباحا ً من 
منافسيه ونال الميدالية الذهبية . 

وال بد في نهاية هذه الكلمة بأن نوجه الشكر لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن الحسين المعظم رئيس اللجنة االولمبية األردنية 
وعضو اللجنة االولمبية الدولية على رعايته المتواصلة للرياضة في األردن كما ونجزي الشكر لبريطانيا التي برعت في تجهيز المالعب 
والميادين والمسابح والمدرجات بشكل الفت وفي قمة الروعة حيث يمكن وصف التجهيزات الرائعة الجميلة ) بالممتازة ( خصوصاً  وان 

الموقع لالولمبياد في لندن كان مدهشا ً، والى الملتقى بعد أربع سنوات ان شاء هللا في البرازيل عام 2016 .  
إن شعلة االولمبياد كانت وما زالت تضاء باحتفال مهيب حسب العادة اليونانية القديمة التي بقيت متزامنة منذ تاريخ أول اولمبياد عبر 

الزمن الغابر، وكل عام وانتم بخير . 

              هيئة تحرير النشرة 
  

أولمبياد لندن
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رئيس االتحاد العربي لكرة الطاولة يزور النادي األرثوذكسي
الحسيني  العزيز  السيد محمد عبد  الطاولة  العربي لكرة  قام رئيس االتحاد 
 2012/7/16 الموافق  االثنين  يوم  مساء  األرثوذكسي  النادي  إلى  بزيارة 
في  الوطني  المنتخب  نجوم  وزيارة  الرياضية  المرافق  على  خاللها  اطلع 
النادي األرثوذكسي في الصالة الرياضية ومشاهدة جزء من التدريبات ، وقد 
استقبله كل من رئيس النادي السيد فوزي شنوده وأمين سر النادي الدكتور 
في  الرائدة  بتجربته  األرثوذكسي  بالنادي  الضيف  أشاد  نفاع حيث  رجائي 
رعاية الشباب وتوفير كافة وسائل الراحة والنشاط ، وفي ختام الزيارة وجه 
شكره وتقديره ألسرة النادي الستضافتها بطولة  كأس العرب التي أقيمت 
خالل شهر كانون ثاني من العام الحالي والتي ساهمت مساهمة فاعلة في 

إنجاح البطولة .

إقبال كبيرعلى النشاطات الصيفية في النادي األرثوذكسي
افتتحت النشاطات الصيفية لعام 2012 في النادي األرثوذكسي صباح يوم 
األحد الموافق 2012/7/1 وضمت العديد من النشاطات الرياضية أبرزها :

المدرسة الصيفية لتعليم المهارات ) المخيم الصيفي (

شارك في المخيم حوالي 300 العباً والعبة.
والتنس  والطاولة  والسلة  والقدم  السباحة  العاب  المدرسة  نشاطات  ضمت 

ونشاط السكواش والفن والموسيقى والدبكة والعاب األطفال. 
أشرف على هذا المخيم نخبة من المدربين والمدرسين والمشرفين أصحاب 

الكفاءة العالية

نشاطات اللجنة الرياضية
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مدرسة كرة القدم للصغار ) دوري كرة القدم (
ً شارك في المدرسة حوالي 200 العبا

خضع المشاركون لتدريبات أسبوعية بواقع تدريبين ويوم ثالث للمباريات
وأدار  العالية  الكفاءة  المدربين أصحاب  نخبة من  المدرسة  أشرف على هذه 

المباريات حكام اتحاديون 
ودعم هذا النشاط العديد من الشركات الوطنية 

ناشئات األرثوذكسي يفزن على ناشئات الراعي الصالح بكرة السلة 
أقيم يوم الثالثاء الموافق 2012/7/3 لقاء ٌ ودي ٌ في صالة إميل حداد جمع 
فريق ناشئات النادي األرثوذكسي وفريق ناشئات نادي الراعي الصالح أريحا 
بكرة السلة ضمن برنامج زيارة الفريق الضيف إلى المملكة وقد انتهى اللقاء 

بفوز فريق النادي األرثوذكسي بواقع 36 – 32 .

فادي صابات يحضر دورة تدريب دولية في اليونان 

شارك المدرب فادي صابات في دورة التدريب الدولية بكرة السلة التي أقيمت 
في مدينة سالونيك في اليونان خالل الفترة من 6/29 -2012/7/2 بمشاركة 

ما يزيد على )750( مدرباً من مختلف دول العالم .
حاضر في هذه الدورة ابرز المدربين العالميين أمثال زلكوبرادفيتش واندريا 
ترشيدي وغيرهم كما تضمنت الدورة برنامجا ً حافال ً بكرة السلة شمل فلسفة  
اللعب  المباراة  ،خطط  تحليل   ، الضاغط  الدفاع   ، ، حاالت خاصة  الهجوم 

الخاصة بطوال القامة ، والتخطيط للوحدة التدريبية.

الوطني  والمنتخب  النادي  في  السلة  احد كوادر كرة  فادي صابات  المدرب 
للناشئين يسعى دائماً لتطوير نفسه في مجال التدريب ويتابع آخر المستجدات 

في كرة السلة ، نتمنى له التوفيق والنجاح.

فعاليات ونشاطات لجنة األلعاب الترفيهية 
جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر تموز عام 2012 

كتالي : 
المركز األول : بسام حدادين 

المركز الثاني: توفيق منصور  



انشطة لجنة السباحة
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الموضوع : التقرير الفني واإلداري لدوري األندية لموسم 2012
        

                                                    
−  كان موعد الدوري لهذا الموسم بتاريخ 2012/7/15 ولغاية 2012/7/19 .

−   مكان إقامة المسابقات المسبح االولمبي كل يوم الساعة الخامسة بعد الظهر.
−  شارك في الدوري خمسة أندية هي : 

1.  النادي األرثوذكسي / عمان 
2.  نادي مدينة الحسين 
3.  نادي مدينة الحسن 

4.  النادي األرثوذكسي / الفحيص 
5.  نادي األقصى 

−  شارك النادي في سبعة فئات عمرية ذكور وسبعة فئات عمرية إناث.
−  كان عدد السباحين المسجلين للمشاركة في الدوري من جميع الفئات العمرية 127 سباح وسباحة.

−  كان عدد السباحين الذين شاركوا في المسابقات 108 سباح وسباحة.
−  تم تطبيق نظام 1000 نقطة لهذا الموسم.

−   حصل النادي على ثمانية كؤوس من أصل عشرة كؤوس للفئات العمرية مرفق كشف مفصل في مجموع النقاط والكؤوس:- 

مجموع النقاط والمراكز في البطولة 

−  مجموع نقاط فئات الذكور الذي حصل عليها النادي 116407 نقطة.

−  مجموع نقاط فئات اإلناث الذي حصل عليها النادي 82696 نقطة.

−   كأس مجموع نقاط فئات الذكور + اإلناث + )) كأس المجموع العام (( سيتم تسليمه بعد االنتهاء من الجولة الثانية من الدوري 
والمزمع إقامته في نهاية شهر 11 وبداية شهر 2012/12.
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−  أما بخصوص مجموع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فكانت على النحو التالي:-

−  تم تحطيم أرقام الفئات العمرية وأرقام فرق التتابع للسباحين التالية أسمائهم :-
•  السباحة ميرا الشامي تحطيم رقم 200م صدر بزمن3.01.51 الزمن السابق 3.01.59 
•  السباح عمرو الور تحطيم رقم 100م صدر بزمن 1.34.16 الزمن السابق 1.34.25 

•  4×200م حرة تتابع الفئة الرابعة ))2(( ذكور بزمن 10.03.41 الزمن السابق 5.23.17 
•  4×200م حرة تتابع الفئة الثالثة إناث بزمن 10.12.86 الزمن السابق10.42.66 

•  4×200م حرة تتابع الرابعة إناث بزمن 10.44.94 الزمن السابق 10.52.04 
•  4×100م متنوع الفئة الرابعة ))2(( ذكور بزمن 5.13.29 الزمن السابق 10.21.87 

•  4×50م متنوع الفئة الرابعة ))1(( إناث بزمن 2.23.70 الزمن السابق2.26.87 
•  4×100م حرة تتابع الفئة الرابعة ))2(( ذكور بزمن 4.32.01 الزمن السابق 4.35.39 

-   بخصوص الفئات العمرية الخامسة 1 + 2 ذكور + إناث والرابعة 1 + 2 ذكور وإناث أي 8 فئات عمرية من الجنسين كانت 
نتائجهم ممتازة وجميع تتابعاتهم تم تحطيمها مع تحطيم أرقامهم الشخصية وتحطيم أرقام فئات.

-   بخصوص الفئات الثالثة إناث لم تكن نتائجهم حسب طموح الجهاز الفني باستثناء السباحة ميرا الشامي التي حطمت رقم فئة أردني 
في سباق 200م صدر وباقي سباقاتها كانت ممتازة حيث حصلت على 3811 نقطة في البطولة ومن خالل 4 مسابقات شاركت 

بها.



-  الفئة الثالثة ذكور أيضا" لم تكن حسب طموح الجهاز الفني باستثناء السباح حنا قبعين كانت نتائجه جيدة.

-   الفئة الثانية ذكور وإناث كان من المفروض أن تكون نتائجهم جيدة من حيث األرقام مقابل النقاط إال أنها لم تكن حسب طموح 
الجهاز الفني رغم التأكيد ما قبل بدء المسابقات في الحصول على كأس هذه الفئة ذكور + إناث.

-  فئة العمومي إناث بالرغم من حصولها على المركز األول ولكن نتائجهم كانت متوسطة.

كل هذه االنجازات التي حصلت عليها فرق النادي بفضل جميع من ساهم في الوصول لهذا االنجاز من جهاز تدريب ولجنة فنية 
ولجنة السباحة واللجنة الرياضية وعلى رأسهم الهيئة اإلدارية الداعمة لجميع الرياضات في النادي.

رئيس اللجنة الفنية             
                                                                             خميس غيث

أنشطة لجنة السباحة

العبات فريق سيدات النادي االرثوذكسي يمثلن 
االردن في بطولة العالم األولى لكرة السلة 3×3

النادي  سيدات  فريق  صفوف  من  العبات  اربع  مثلت 
االرثوذكسي لكرة السلة منتخبنا الوطني في بطولة العالم 
االولى لكرة السلة 3×3  التي اقيمت خالل الفترة من 23 
إلى 26 اب في اليونان ، ليسجل االردن ممثال وحيدا لكرة 
السلة العربية وسلة غرب آسيا من بين 24 فريقا نافسوا على 
لقب هذه البطولة                                                

والمنبثقة  بلعبة 3×3  المختصة  السلة  كرة  لجنة  وكانت 
عن االتحاد األردني لكرة السلة قد استدعت ست العبات 
أثرها  تم على  التي  والتدريبات  التصفيات  للمشاركة في 
اختيار أربع العبات للمنتخب الذي مثل االردن في هذه 
التظاهرة السلوية الكبيرة وهن دينا هلسة، روبي حبش، 
صفوف  في  يلعبن  وجميعهن  فضة  ودانا  ناصر  لبنى 

سيدات النادي االرثوذكسي

سيدات النادي االرثوذكسي لكرة السلة يفزن 
بالمركز األول

توج فريق سيدات  النادي األرثوذكسي لكرة السلة بلقب 
البطولة التنشيطية الرمضانية  لسيدات كرة السلة عقب 
االخيرة  الجولة  لقاء  في  الناشئات  منتخب  على  تغلبه 
النادي  وحقق  العلي،  تالع  في صالة  بينهما  اقيم  الذي 
ثانيا  المقاولين  المركز األول وجاء فريق  األرثوذكسي 
في حين حل منتخب الناشئات بالمركز الثالث والرياضي 
رابعا ، وفي نهاية اللقاء قام عضو مجلس االتحاد السيد 

عبد الكريم دروزة بتتويج الفائزين.
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فعاليات وبرنامج عيد الصليب
† صالة احتفالية  

 †جوقة رقاد السيدة العذراء/املفرق 
†  إضاءة املشعل بأسلوب مميّز

†توزيع الرمان  
†حضور الشبيبات األرثوذكسية في اململكة  

†عرض جملموعة كشافة ومرشدات عمان األرثوذكسية  
†حملة احملبة لدعم الفقير  

للمزيد من املعلومات
 يرجى اإلنصال مع 

اللجنة االجتماعية ٠٧٩٧٠٣٣٢٥٢

 برعاية صاحب السيادة املتروبوليت فينيذكتوس اجلزيل االحترام

 متروبوليت فيالدلفيا
 يسر رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية

في النادي األرثوذكسي
 دعوتكم حلضور اكبر احتفال ديني مبناسبة

عيد رفع الصليب المكرم
 الذي تقيمه اللجنة االجتماعية بالتعاون مع

 اللجنة التنسيقية للشبيبة
األرثوذكسية/األردن

 في ساحة مواقف السيارات اخللفي
وذلك الساعة السادسة
من مساء يوم الخميس 

الموافق ٢٠١٢/٩/٢٧ 



فعاليات وبرنامج عيد الصليب
† صالة احتفالية  

 †جوقة رقاد السيدة العذراء/املفرق 
†  إضاءة املشعل بأسلوب مميّز

†توزيع الرمان  
†حضور الشبيبات األرثوذكسية في اململكة  

†عرض جملموعة كشافة ومرشدات عمان األرثوذكسية  
†حملة احملبة لدعم الفقير  

للمزيد من املعلومات
 يرجى اإلنصال مع 

اللجنة االجتماعية ٠٧٩٧٠٣٣٢٥٢

 برعاية صاحب السيادة املتروبوليت فينيذكتوس اجلزيل االحترام

 متروبوليت فيالدلفيا
 يسر رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية

في النادي األرثوذكسي
 دعوتكم حلضور اكبر احتفال ديني مبناسبة

عيد رفع الصليب المكرم
 الذي تقيمه اللجنة االجتماعية بالتعاون مع

 اللجنة التنسيقية للشبيبة
األرثوذكسية/األردن

 في ساحة مواقف السيارات اخللفي
وذلك الساعة السادسة
من مساء يوم الخميس 

الموافق ٢٠١٢/٩/٢٧ 

أحلى الكالم 

الشاعر اللبناني
سعيد عقل بلغ ) المئة ( عام

بإذن هللا

مبارك لك ايها الشاعر اللبناني الكبير عيد ميالدك ) المئة ( 
والذي من أجله أقام اللبنانيون احتفاال ً خاصا ً رائعا ً يليق 
بهذا اإلنسان الكبير ، عمرا ً وادبا ً وشعرا ً ، ذاك االحتفال 
الخاص الذي أقيم في تموز 2012 في قصر اليونسكو في 
اللبنانيين  األدباء  كرام  من  كبير  عدد  وحضره   ، بيروت 
والضيوف، ورؤساء الجامعات ورجال الدين والشعراء من 
لبنان ومن البالد العربية الشقيقة بوجود مندوب عن فخامة 
رئيس  الدولة  اصحاب  وعن  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
كذلك  وحضره  الوزراء  مجلس  ورئيس  النواب  مجلس 
الوزراء والنواب ومن آل وأصدقاء الشاعر الكبير المحتفى 

به وبعيد ميالده ) المئة ( . 

 ، سنه  كبر  ، رغم  عقل  سعيد  أن  الموضوع  في  المدهش 
مازال في قمة العطاء األدبي والشعري، فهو الشاعر الذي 
فهو  الحرية،  وطن  لبنان  شباب  وبمعلم  لبنان  بروح  لقب 
يعتبر ايضا ً ظاهرة استثنائية عالمية ، وسعيد عقل صديق 
األمة  مديح  في  األشعار  أجمل  ونظم  العربية  الدول  لكافة 
كل  فوق  كبير  باهلل  ايمان  على  وهو  دولها  بكافة  العربية 

شيء.  

صديقه  طويلة  قصيدة  شكل  وعلى  بإسهاب  عنه  تحدث 
المصري الحميم الشاعر فاروق شوشه، كما ألقى فيه قصيدة 
جميلة الشاعر األردني حيدر محمود، وتحدثت عنه بإسهاب 
خوري  كوليت  السيدة  صديقته  طافحين  وتكريم  وبمحبة 
الخوري،  فارس  الكبير  السوري  الزعيم  المرحوم  حفيدة 
الصافي  وديع  األستاذ  السعيد غنى  بالعيد  االحتفال  وبختام 
قصيدة من نظم سعيد عقل جاءت في منتهى الروعة، ووديع 
الصافي في نظر سعيد عقل هو العامود السابع من أعمدة 

بعلبك ، هكذا يقول سعيد عقل . 

ومن كلمات سعيد عقل عن األردن قال : 

أردن أرض العزم أغنية الظبا         نبت السيوف وحد سيفك ما نبا 
في حجم بعض الورد اال انه           لك شوكة ردت الى الشرق الصبا
فرضت على الدنيا البطولة مشتها        وعليك ديناً  ال يخال ومذهبا 
من أي أهل أنت قالت من األولى         رفضوا ولم تغمد بكفهم الشبا 

ومن كلمات سعيد عقل عن القدس قال : 
ألجلك يا مدينة القدس اغني      ألجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن 

                              
يا قدس 

يا مدينة الصالة أصلي    عيوننا اليك ترحل كل يوم تدور 
في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد 
الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان

يبكيان ألجل من تشردوا
 

مرحى لك ) يا سعيد يا عقل ( وكل عام وانت بخير وبصحة 
جيدة وهللا معك وهو يرعاك .

                                    هيئة تحرير النشرة  

حكمة العدد 
إن الحياة لثوب سوف تخلعه          وكل ثوب إذا ما رث ّ ينخلع 

 ) البارودي (
15إعداد هيئة تحرير النشرة                      
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حفل شادي جميل 

أقام النادي األرثوذكسي حفل عشاء فني مميز أحياه الفنان السوري المتألق شادي جميل وفرقته يوم الخميس الموافق 
2012/8/16 في قاعة وهبه تماري ، حيث قضى خالله أعضاء النادي وضيوفهم الكرام اوقاتا ً ممتعة .  



الخبر 
تبنتّ  لجنة التراث العالمي، الهيئة التنفيذية العليا لمنظمة األمم المتحدة ) اليونسكو ( القرارين األردنيين حول حماية مدينة 
القدس القديمة وطريق باب المغاربة، جاء ذلك خالل جلسة سنوية عقدتها اللجنة في “ سانت بيترسبورغ “ في روسيا أمس 

بمشاركة وفد األردن . 

التعليق 
وكان األردن قد أدرج القدس القديمة وأسوارها على الئحة التراث العالمي عام 1981 والئحة التراث العالمي المعرض 
للحظر عام 1982 لحماية مدينة القدس القديمة وطريق باب المغاربة ، وكان األردن قد تصدر حراكا ً قويا ً حول مدينة 

القدس القديمة في اجتماع اليونسكو وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 

الخبر 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) اليونسكو ( اعتمدت مؤخرا كذلك وبشكل مفاجئ كنيسة المهد في بيت لحم 

وطريق الحجاج في بيت لحم ضمن قائمة المنظمة للتراث العالمي وذلك بناء على طلب الفلسطينيين . 

التعليق 
واعتمدت منظمة األمم المتحدة ) اليونسكو ( كما تقول األخبار ستة وعشرين موقعا ً جديدا ً من أنحاء مختلفة من العالم 

ضمن قائمة الكنوز اإلنسانية الفريدة التي تعدها المنظمة إرثا ً للبشرية .

الخبر 
الستكشاف  منفصلين  عطاءين  الماضي  آب  شهر  خالل  طرحت  الطبيعية  المصادر  سلطة  بان  الرسمية  األخبار  تقول 

واستغالل الذهب والنحاس جنوب األردن في منطقة وادي عربة .

التعليق 
المصادر  أرقام سلطة  مليون طن بحسب   52 بنحو  المملكة  في  النحاس  احتياطات  تقدر  إذ  األهمية  في  أمور غاية  هذه 
الطبيعية، أما بالنسبة للذهب فيتواجد وفقاً  لموقع سلطة المصادر الطبيعية في واد يقال إن اسمه وادي أبو خشبه في جنوب 
المملكة شمال خليج العقبة، فلعل وعسى وهللا كريم،  هذا وباإلضافة إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا ً على مذكرة تفاهم مع 

شركة تنقيب أجنبية الستكشاف النفط في البحر الميت ووادي عربة . 

الخبر 
إن السعادة هي أحد األسباب لصحة القلب، هذه حقيقة يتفق عليها الشعراء قبل األطباء وأيدتها دراسات عميقة، كما يقول 

الخبر، تلك الدراسات التي أجريت مؤخرا في جامعة هارفارد .
 

التعليق 
وأظهرت الدراسات أيضاً  بان األشخاص المتفائلين في الحياة هم أقل عرضة إلى نوبات قلبية أو غيرها من أمراض القلب. 
ويعيش المتفائلون نمط حياة أكثر صحة من غيرهم ويتضمن ذلك ممارسة الرياضة وأتباع نظام غذاء ٍ صحيا ً والحصول 

على كمية كافية من النوم يوميا ً . 

                                                                          اعداد هيئة تحرير النشرة 
                                                                  

خبر و تعليق
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هل تعلم
 •  أن القراءة تصنع إنسانا ً كامال ً والمشورة تصنع إنسانا ً مستعدا ً والكتابة تصنع إنسانا ً دقيقا ً 

 .
•  وأن الناجحين يثقون دائما ً في قدرتهم على النجاح .

• وانك على قدر ما تركز مجهودك في موضوع ما ، تحقق النجاح فيه .
•  وان جبران خليل جبران قال بان الوطن يقوم على كاهل ثالثة هم : 

   فالح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه .
• وان مارتن لوثر كنج قال : أخاف مما بداخلي أكثر من خوفي مما يأتي من خارجي .

•  وانه قيل بان من يفقد ثروة يفقد كثيرا ً..ولكن من يفقد صديقاً يفقد أكثر ..ومن يفقد الشجاعة
   يفقد كل شيء . 

• وانه قيل "عندما تضحك يضحك لك العالم وعندما تبكي تبكي لوحدك" . 
• وانه قيل أيضا ً "ال تفكر بالمفقود حتى ال تفقد الموجود" . 

• وان استقالل الواليات المتحدة األميركية عن التاج البريطاني تم عام 1776 ميالدية .
• وإن إقامة تمثال الحرية في والية نيويورك األميركية تم في عام 1886 ميالدية .

•  وانه في عام 1943 دعا مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الحين عددا ً من 
الدول العربية المستقلة لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية وتمخض عن ذلك بوقت 

الحق إنشاء جامعه الدول العربية . 
• وان الفيلسوف الهندي طاغور قال : إن أغلقت بابك أمام الكل ، فإنك بذلك تغلقه أمام الحقيقة . 

والى اللقاء في النشرة القادمة 
                                                                      إعداد هيئة تحرير النشرة 
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زاوية معلوماتية

” الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا“

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

“ جاكلين سليم جبران المنير “

زوجة العضو العامل 
“السيد ناجي امين حنا عميره  “ 

 
سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته

“ الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا ”

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحومة 

“  أوجيني سالم سليم قاحوش ”
ام سليمان 

أرملة المرحوم   
“ فايق جورج أبو خضر  ”

ووالدة العضو العامل 
“السيد  سمير فايق ابو خضر ”

سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته



مهرجان
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سوق فانتازيا في النادي األرثوذكسي

أقامت شركة   Reach Jordan  ممثلة باملدير العام السيد اسامة قعوار مهرجان سوق فانتازيا في الساحة 
الشرقية للنادي بتاريخ  2012/7/13 رعاه رئيس النادي السيد فوزي شنوده .

ضم السوق بازارا لألعمال اليدوية شاركت فيه عدة شركات أردنية وزعت عينات مجانية من منتوجاتها للتذوق 
استحسان  القت  التي  العديدة  اجلوائز  وقدمت  منتوجاتها  على  مميزة  خصومات  منحت  وأيضا   للتجربة  أو 

األعضاء والزوار الذين حضروا املهرجان .

ثم   لالطفال  واملهرجني  سمسم  حكايات  من  ابتداءا  مميزة  فعاليات  عليه  عرض  مسرحا  السوق  ضم  كما 
مسابقات الشركات وتعليم فن  الطبخ للسيدات وانتهاءا باملسرح الكوميدي .

حضر مهرجان سوق فانتازيا ذات الطابع الشمولي  جمع غفير من االعضاء والزوار وعائالتهم الذين استمتعوا 
بجميع فقرات السوق وقضوا يوما ممتعا من التسوق والتعرف على منتجات الشركات من صناعة االكسسوارات 

واحلرف اليدوية وغيرها باالضافة الى الفقرات املميزة الطفالنا األحباء .



رمزي هاين انطون عوض 

اوديليا كميل جورج بالن 

نايا فادي فرح الراعي 

سليامن وصفي سليامن النرب 

زيد رايف الياس سالمه 

عادل عامر ميخائيل دوغان 

جاد سعد عادل نعامن 

رغد مروان وائل زكريا 

دوليتا ميخائيل سمري نينو 

نايا فائق سمري ابو خرض 

تالني نديم جودت الخيطان 

تاال عميد سميح قفعيتي 

روزين زياد موىس طنوس 

محمد طارق محمد عبد القادر 

زين ايهاب ابراهيم عويس 

ياسمني دارل دوين فان 

كريم عمر هاين ايوب 

اسبريو جورج اسبري القرعة 

الرا سالم فؤاد االسود 

رميون بيري رميون الحلته 

مايا ليث خليل حداد 

كرم عامر شاكر دبابنه 

سند فراس فائق مريبع 

كارمن ايهاب فوزي سهاونه 

محمد سامر عبد الكريم املرصي 

انجيال عريق عبدالله النرب 

كرمه غسان سهيل غندور 

راكان صليبا عطالله العمش 

ندين رجا انطون حنوش 

الثالثة

الثانية

الرابعة

الرابعة 

الثالثة

الرابعة 

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الثانية 

الرابعة

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الرابعة

الثانية

الرابعة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الثانية

الثالثة

08/01

08/02

08/02

08/03

08/03

08/04

08/05

08/05

08/06

08/06

08/07

08/08

 08/08

08/08

08/08

08/08

08/09

08/09

08/09

08/12

08/14

08/14

08/14

08/15

08/15

08/16

08/16

08/16

08/16

مارييل فيليب نبيل الصايغ 

جزيل عدي مكرم هلسه 

ريتا عامر عبدالله حداد

ماريا عصام بشاره جوعانه 

مكرم عصام موريس عكاوي 

بانا سليم قسطندي سكايف 

ايلينا فادي كرم امسيح 

الكساندرا عطالله الياس بطشون 

نايا فادي خرض نصار

زين نبيل باسم صوصو 

سارا بشار صخر سمريات 

ماريا خالد كامل علم 

جيسون بيري اندرية الشامي 

كرم سامر ممدوح قاقيش

رشيد سليامن عبدالفتاح الحنيطي 

كارلو طارق بولس داود 

تالني مؤنس ممدوح حدادين 

مايا رمزي داود بوشه 

نيكول اسكندر خرض نينو 

رشيل عالء عيد مزاهره

هاشم داود سلامن الحيدر 

نقوال نارص نقوال القصري

ماريا عوين نجيب عازر

ساره عوين نجيب عازر

كريم معاذ محمود صبيح

انجلينا وسام يوسف وهاب

سابني الياس سابا غاوي

نبيل رمزي نبيل غرفه 

ماغي يرجانيك آرام جوالقيان 

الرابعة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الثانية

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الخامسة 

الرابعة 

الثالثة

الرابعه

الرابعة

الثانية

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الثانية

08/17

08/18

08/18

08/20

08/20

08/21

08/21

08/21

08/22

 08/22

08/23

08/23

08/24

08/24

08/24

08/25

08/25

 08/26

08/26

08/27

08/27

08/29

08/29

08/29

08/29

08/30

08/30

08/30

08/20

عائالتنا

اعياد ميالد  مباركة )آب(
براعمنا األحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و التي يرددونها مع 

األهل و األحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال املئة سنة.
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جود نبيل عيىس كيال

هايل امين هايل ابو حمدان

اراكيس كارو فيدورك افكيان 

رمزي رضا رمزي مزاوي

كرم عمر عيىس الصناع

رجا يعقوب رجا ربيع

بانه محمد مامون العبايس 

يارا شادي بشاره نفاع 

نايا لؤي ميالد فرج 

كرم وائل حنا فاخوري

زيد جورج زهري ابو غزاله

جون رائد حيدر مدانات 

روجيه رجايئ الحلته 

لينور فيكني فيدورك افاكيان

تيا حنا مناويل البوري

نايا يعقوب كامل النرب

ناي زياد اييل العوض

سند عمر ماهر ابو غريبه 

جود نشات خلف الحدادين

سلني سامر الياس عقروق

هاشم منصور حافظ طوقان

مايا نارص سليامن قندح

ناي تامر هاين القراعني

جويل نبيل موىس خرمان

ريتا نادر فؤاد حداد

فكتور فادي القس فكتور دياب 

سامح سامر سامح الجعربي

قيس حسام خليل نفاع

مريانا ماهر يوسف الحلو 

ليديا هاين اندراوس برغوث

الخامسة

الخامسة

الثانية

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الثانية

الثانية

الخامسة

الرابعه

الثانية 

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الخامسة

الرابعه

الخامسة

الرابعه

الخامسة

الخامسة

الثالثة

الثالثة 

الثالثة

الخامسة

الرابعه

الثالثة

09/01

01/09

09/01

09/02

09/03

09/03

09/05

09/05

09/05

06/09

09/06

09/06

09/07

09/08

08/09

09/09

09/09

09/09

09/10

09/10

09/11

09/11

09/12

09/14

09/14

09/15

09/15

09/16

09/16

09/16

كرستيان فادي توفيق الخوري

نتايل حافظ عيىس نينو

كريم رائد كامل القواسمة

مايكل باسيل االيس 

زيد عمر هاين ايوب 

سلمى رامي سعيد ابو بكر 

زيد مازن كريم زغلول

مايكل األب / ماهر فايز قاقيش

مريم غسان نعامن فاخوري

رايه قسطه منري عكاوي 

محمد حاتم محمد ابو معيلش

تيا عامر ميخائيل الهلسة

كريم وائل مفيض العامرين

شارلوت سامر اميل وهاب

نايا معتصم وليم هلسه 

جريس نادر يعقوب حداد

سام وسيم سمري النعامت

جود ربيع سامي حدادين

راكان عامد رشيد جربان 

ميشيل اسامه بشاره غاوي 

كريم عامد عيد ابو صعيليك 

فريونيكا وليد فهيد جريسات

رمزي رؤول الياس نرص

فرح كميل جورج غاوي

جريس بشار شاهر تادرس

تاليا سامي جورج زريق

سند معن هيثم دوغان

ليسا ماهر حنا ابو غطاس

ليث رامز اديب ايوب

الثالثة

الرابعه

الخامسة

الثانية

الثانية

الرابعه

الخامسة

الخامسة

الخامسة

الثانية

الرابعه

الرابعه

الثالثة

الرابعه

الرابعه

الرابعة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثالثة

الثانية 

الخامسة

الثالثة

الرابعة

الرابعه

الثالثة

الثالثة 

الخامسة

الثالثة

09/16

09/16

09/17

09/17

09/17

09/17

09/20

20/09

09/21

09/21

09/22

09/23

09/23

09/23

09/23

09/24

09/24

09/24

09/28

09/28

09/28

09/29

09/29

09/30

09/30

09/30

09/30

09/30

09/30

عائالتنا

اعياد ميالد  مباركة )أيلول(
براعمنا األحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و التي يرددونها مع 

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

غسان حجاره                نايا نانيس زبانه   2012/07/17

مواليد  مباركة

عماميد مباركة 
تاريخ العماد      اسم االم       اسم االب       اسم الطفل

وسام عصام الزعمط          جود 2012/07/13            دينا خليل دواين 

فيليب الصايغ                      نبيل 2012/07/13          صونيا توفيق كالنزة 

ماهر سابا                       اسكندر 2012/07/27            فالنتينا شامس 

صالح نجيب خوري        نجيب 2012/08/23        نيكولينا قسطنطني سولومو 

اكاليل مباركة

  Laura Duddley Taylor       2012/06/24          م. تامر لطفي ثيودوي

2012/07/07           د. لطفي زيك نصار     ليندا رمزي الصايغ 

2012/07/07            م. سامر سمري عواد            ميس جورج املعرش

2012/07/14              هيثم مايك قنوايت       ميس نائل قعوار 

2012/07/20              رامي سعيد حيفاوي      دينا رمزي حبيب 

2012/08/02            طارق لويس مقطش     حنني سمري بشارات 

2012/08/09              راين تيسري حدادين      روان نجيب خوري 

تهنئة بالمولودة الجديدة 
أرسة النادي األرثوذكيس تهنئ العضو العامل السيد غسان حجارة والسيدة عقيلته 

نانيس زبانة مبولودتهم األوىل 

” نـــايـــا “
جعلها الله من ابناء السالمة .....                                
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تهنئة

أكاليل مباركة
 

رئيس وأعضاء اللجنة الثقافية يهنئون زميلهم والعضو العامل املهندس سمري بشارات وعقيلته السيدة 

سمر بشارات مبناسبة إكليل ابنتهم حنني  عىل االستاذ الدكتور طارق لويس مقطش .

ألف مبروك .....

 

رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية يهنئون زميلهم السابق يف الهيئة اإلدارية السيد نائل قعوار وزوجته 

السيدة سهري صنوبر قعوار مبناسبة إكليل ابنتهم ميس عىل السيد هيثم مايك قنوايت بتاريخ 

. 2012/07/14

ألف مبروك وبالرفاه والبنين .....

رئيس وأعضاء اللجنة الرياضية ورئيسة وأعضاء لجنة السيدات يهنئون الدكتور جورج يعقوب ايوب 

– نائب رئيس اللجنة الرياضية- وعقيلته السيدة جاكلني ايوب عضو لجنة السيدات مبناسبة إكليل 

ابنتهم جامنه عىل السيد لؤي نبيه عزام بتاريخ 2012/08/24 .

ألف مبروك وبالرفاه والبنين .....

 

لجنة السيدات يف النادي تهنئ رئيسة اللجنة السيدة جاكلني خوري وزوجها العضو العامل السيد 

نجيب خوري مبناسبة اكليل ابنتهم روان عىل السيد راين حدادين بتاريخ 2012/8/9 .

ألف مبروك وبالرفاه والبنين ....
23

املوظف / زاهي فهمي يوسف
التحق بالعمل في النادي بتاريخ 

2008/9/1 وهو يشغل حاليا وظيفة 
مساعد بارمان في قسم البار / دائرة 

الطعام والشراب.
يحرص على مصلحة العمل وااللتزام 
بالتعليمات وبالعمل بكفاءة تحت ضغط 
العمل وهذه من صفات الموظف التي 
أهلته للفوز بلقب فارس شهر تموز 
إدارة النادي تهنىء السيد زاهي 
وتتمنى له المزيد من النجاح 

واالستمرار نحو األفضل.

فارس الشهر تموز
 املوظف / جميل عطالله الوليدات
يعمل في النادي منذ تاريخ 1994/5/1 ويشغل 

حاليا وظيفة موظف امن
 

تم اختياره ليكون فارس الشهر لتحمله المسؤولية 
وحرصه على مصلحة العمل وااللتزام 

بالتعليمات وتحمله ضغط العمل وتنفيذه لمهام 
وظيفته بدقة وأمانه  

ادارة النادي تهنىء فارس الشهر وتتمنى له 
المزيد من النجاح واالستمرار نحو االفضل  .

فارس شهر اب



خاطرة
 فريد جبرا عوض 

عضو هيئة تحرير النشرة
الفوضى العارمة

في شوارعنا

إن معظم المواطنين في أردننا الغالي وفي مدينة عمان العاصمة على األخص، يبدون تذمرهم من فوضى السيارات العارمة التي تعم البالد، 
تلك الفوضى على أشكالها وأنواعها تمال الشوارع الجميلة والنظيفة واألنيقة يوميا ً من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، إذ بت ّ أعتقد بان 
الحديث عن الفوضى العارمة في شوارعنا أصبح حديث البلد “ TALK OF THE TOWN  “ ، فالوضع فعال ً مخيف ٌ وغريب ٌ ويزداد 
خطورة وغرابة يوماً  بعد يوم كما ويزداد تضخماً  يوماً  بعد يوم حتى أصبح من يريد الخروج بسيارته المتواضعة إليصال أوالده إلى المدرسة 
أو لشراء احتياجات منزله أو لزيارة مريض له في المستشفّى، أصبح هذا المواطن يحسب ألف حساب تحسبا ً من حوادث السير ومن نتائجها 

المخيفة والمتعددة األشكال واأللوان والتي نقرأ باستمرار تفاصيلها في صحفنا اليومية لألسف الشديد . 

كل ذلك بالطبع هو نتيجة – للفوضى العارمة – التي تعم شوارعنا وعند المنعطفات الخطرة وفي الشوارع الضيقة وبسبب وقوف السيارات 
على جوانبها سواء بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني، وكذلك األمر عند اإلشارات الضوئية حيث تتراكم أحيانا ً كثيرة أشكال السيارات على 
أنواعها ، فالمواطن يحتاج أحياناً  كثيرة الن ينتظر على بعض اإلشارات الضوئية لفترة او لفترتين او ربما لثالث فترات بسبب االزدحام وحتى 
تتيسر له متابعة المسير، فماذا لو علق هذا المواطن بسبب عطل حصل لإلشارة الضوئية ذاتها، فهنالك الطامة الكبرى وهناك المصيبة األعظم . 

أذكر يوما ً أن تعطلت اإلشارة الضوئية لسبب ما ، وما أكثر ما تتعطل بعض اإلشارات، وكنت أنا واقفا ً بسيارتي الصغيرة الحجم على تلك 
اإلشارة الضوئية وراء ) جيب ضخمة ( من ذوات الدفع الرباعي ، وانا صراحة أحب أن القّب تلك السيارات ذوات الدفع الرباعي ) بالدبابات 
المدّنية ( وأحب أن القب سواقيها – ذكورا ً واناثا ً – بالمردة أصحاب السلطة ، فهم أصحاب النظرة الخاصة تجاه االخرين ، كيف ال وهم 
تلك  ومعهم  السواقين  فهؤالء   ، اليسرى  األذن  على  باستمرار  المحمولة  الخلوية  الهواتف  واصحاب  العيون  على  السوداء  النظارة  أصحاب 
السيارات ذوات الدفع الرباعي، يعتبرون ان الشوارع كلها لهم وحدهم وان المواقف ان وجدت فهى لهم وان األدوار هي أدوارهم وانه ال يجوز 
ألحد ان يسبقهم او ان يتعدى عليهم او على دباباتهم المدّنية  اياها ، وال انسى ان من حقهم ، اعني هؤالء المردة اصحاب النظارة السوداء، ان 
يضيئوا مصابيحهم في عيون اآلخرين ليالً  ونهاراً  وكذلك أن لهم مطلق الصالحية، لسبب او لغير سبب بإطالق أصوات زواميرهم المزعجة 

) شاء من شاء وابى من أبى ( .

دعوني اعود لقصتي عندما كنت يوماً  أقف اشارة ضوئية معطلة خلف إحدى الدبابات المدّنية ذوات الدفع الرباعي ) وهذه حكاية صحيحة ( إذ 
جاءت دبابة مثيلة لها فوقفت على يميني وللصدفة جاءت وراءها دبابة ثالثة فوقفت على يساري وأصبحت أنا في مكان مغلق بينهن الثالث ، كل 
ذلك واإلشارة الضوئية ما زالت معطلة لسبب ما كما ذكرت ، فبدأت الزوامير تصدح من حولي وكذلك صياح المردة السواقين واستمر الحال 
على حاله لبضع دقائق شكرت هللا العلي الكريم خاللها النني ال أشكو من داء ) كلستروفوبيا ( وإال لكنت قد شارفت على الشعور باالختناق ، 
ولكن ما لبث أن جاءنا الفرج عن طريق شرطي سير كريم الذي نظم األمور مشكورا ً وسار موكب الدبابات المدنية ذوات الدفع الرباعي وانا 

بسيارتي سرت معهن ولكن ايضا ً على أصوات الزوامير وااليضاءات إياها دون تقدير لالمور . 

صحيحا ً ما قاله احد المسؤولين في مديرية السير العامة بان المسؤولية بالنهاية تعود علينا كمواطنين،  كما وأننا نشكر الحكومة الجليلة على 
قراراتها مؤخراً  لتنظيم استيراد السيارات ومستلزماتها ، وودنا لو أن حكومتنا الجليلة قد وضعت أيضا أنظمة من شانها ان تخفف من الفوضى 
العارمة التي ما زلنا نعاني منها في الشوارع كمثل تنظيم توقيت سير الشاحنات الكبيرة وصهاريج المياه والمحروقات والرافعات والجرافات 
وخالطات االسمنت وحاويات النفايات وغيرها ، وجميعها اليوم تجوب الشوارع والمنعطفات واإلشارات )ليال ً ونهارا ً ( بدون تنظيم على 
اإلطالق، والكل يقول بان حالة االزدحام في بلدنا العزيز حاله غير مسبوقة وال بد لها من المعالجة ، خصوصاً  وإننا ما زلنا في فصل الصيف 
العارمة في  الفوضى  أمكن على  ما  للقضاء  انظمة  الجليلة  الحكومة  بان تصدر  كبير  المجاورة واالمل  الدول  السياحة والضيوف من  فصل 

شوارعنا. 

قديما قالوا
لكل داء دواء ولكل الم شفاء


