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النادي األرثوذكسي

نحن مهما اختلف الدين بنا والسنن           أخوة يجمعنا في الّله هذا الوطن

اجتماعي ثقافي رياضينشرة داخلية شهرية خاصة باألعضاء يصدرها النادي األرثوذكسي
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الزيتون  �شجرة  زرعت   ،
ً
عاما  اخلم�شني  يقارب  ما  منذ 

املباركة يف حدائق الفاتيكان وبالذات يف حدائق م�شيف قدا�شة 

املعروف  امل�شيف  وهو  احلني  ذلك  يف  ال�شاد�س  بول�س  البابا 

وبحدائقه  ببحريته  اجلمال  الرائع   ) كوندولفو  كا�شتل   ( با�شم 

لقدا�شة  هدية  تلك  املباركة  الزيتون  �شجرة  وكانت   ، الغّناء 

الله ثراه  املغفور له احل�شني بن طالل طيب  البابا من جالله 

 لل�شالم وللمحبة بني اململكة الأردنية الها�شمية ودولة 
ً
وعنوانا 

الفاتيكان . 

الها�شمية  الأردنية  اململكة  ا�شتقبلت   2014/5/24 يوم 

بالرتحاب قدا�شة البابا فرن�شي�س الأول يف زيارة اإىل الأردن 

ومن ثم اإىل فل�شطني ، بدعوة كرمية من جالله ملكنا املحبوب 

مرور  الزيارة  و�شادفت   ، احل�شني  ابن  الثاين  عبدالله 

ع�رشين عاما من انطالق العالقات الدبلوما�شية بني الأردن 

والفاتيكان . 

زيارته  اأثناء  حر�س  قد  الكرمي  ال�شيف  قدا�شة  اأن  لو  حبذا 

 على �شفة نهر 
ً
على زراعة �شجرة زيتون مباركة ثانية اي�شا 

الأردن اخلالدة بيده الكرمية ويف موقع املغط�س بالذات كي 

 لل�شداقة 
ً
 بعد يوم عنوانا 

ً
ت�شتقي النبتة اجلديدة من مياهه يوما 

الثابتة واحلميمة القائمة بني ملك الو�شطية والعتدال عبدالله 

الأول  فرن�شي�س  والب�شاطة  التوا�شع  بابا  وبني  احل�شني  ابن 

 ملا بيننا من حمبة 
ً
ولنجعل من �شجرة الزيتون املباركة �شعارا 

و�شالم ووئام . 
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الرئي�س  من  كّل  دعوة  يبدو  كما  اإرتاآى  البابا  قدا�شة  ان  غري 

عبا�س والرئي�س نتنياهو للقدوم اىل الفاتيكان يوم 2014/6/8 

الفل�شطينية  املن�شود بني اجلهتني  ال�شالم  اإقامة �شاله  اجل  من 

اأخرى ولكن  �شجرة زيتون  ثم زراعة  وال�رشائلية ، ومن 

واملحبة  لل�شالم  من�شود  كرمز  املّرة  هذه  الفاتيكان  حدائق  يف 

البابا  ال�شالمية  ال�شالة  تلك  ح�رش  وقد   ، ال�شلمي  والتعاي�س 

 ، بارثيلميو  البطريرك  غبطة  معيته  ويف  بالطبع  فرن�شي�س 

البطريرك الأرثوذك�شي امل�شكوين ، وعددٍ  من رجال الدين 

امل�شيحيني وامل�شلمني واليهود . 

ن�شال الله تعاىل ان يجعل م�شاعي ال�شالم التي يقوم بها قدا�شة 

ال�شالم  اإحالل  نحو  ثابتة  اأوىل  خطوة  الأول  فرن�شي�س  البابا 

الدائم والثابت يف فل�شطني ونحو اإعادة احلقوق الفل�شطينية اإىل 

اأ�شحابها ان �شاء الله . 

هيئة حترير الن�رشة 

شجرة الزيتون املباركة

رمضان مبارك وعيد فطر سعيد
ي�سادف �سهر رم�سان املبارك يف اآخر �سهر حزيران كما ي�سادف عيد الفطر ال�سعيد 

يف نهاية �سهر متوز احلايل وبهاتني املنا�سبتني ال�سعيدتني، يهدي النادي الأرثوذك�سي 

موظفي  من  الداري  وللجهاز  الكرمية  ولعائالتهم  الأعزاء  لأع�سائنا  التهاين  اأطيب 

وعمال النادي، داعني الله اأن يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على اجلميع ل�سنني عديدة 

يف ظل وحتت رعاية ح�رضة �ساحب اجلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني حفظه 

الله ورعاه.
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املتحدة  الأمم  رابطة  رئي�س  ال�شقا  حف�س  الدكتور  األقى 

للموظفني الدوليني ال�شابقني حما�رشة بعنوان متعه احلياة يف 

مرحلة التقاعد يوم الأحد املوافق 2014/6/22 . 

قدم الدكتور رجائي نفاع رئي�س اللجنة الثقافية الدكتور ال�شقا 

الإدارية  الهيئة  عن  نيابة  الكرام  باحل�شور  رحب  ان  بعد 

واللجنة الثقافية للنادي الأرثوذك�شي وقال : 

اأيتها الأخوات .. اأيها الإخوة الأعزاء .. اأيها احل�سور الكرمي

هل » التقاعد » �شبح خميف لدرجة اأن اأ�شبح املتقاعد ي�شعر 

انه انتهى وعليه – الرحيل ؟! 

ماذا نفعل بعد التقاعد ؟ وكيف �شنعي�س بقية العمر ؟ 

النف�س ... توؤرقها  التقاعد وقع قا�شي على  ل�شك ان لكلمة 

التغريات  العديد من  املتقاعد  وتوؤملها ففي هذه املرحلة يواجه 

ارتباطه  يفقد   
ً
واأحيانا   ، والجتماعية  والنف�شية  اجل�شمية 

 اأخرى تقل ات�شالته 
ً
باأوجه احلياة املحبطة به ... واأحيانا 

يف  يعي�س  انه  وي�شعر  املعنوية  روحه  وتنخف�س  الجتماعية 

الوقت ال�شائع وان ال�شيخوخة بداأت تداهمه ، 

املحرتم  الإن�شان  وهو   ... ال�شقا  عمر  حف�س  العزيز  الدكتور 

والثقافة  والتدريب  التنمية  �شوؤون  يف  الكبري  الدويل  واخلبري 

والتعليم يعتقد غري ذلك فهو يعترب مرحلة التقاعد مرحلة ممتعه 

�شعيدة ... وان احلياة رمبا تكون قد بداأت بعد �شن التقاعد وما 

علينا ال ان نر�شم �شورة م�رشقة م�شيئة حلياتنا فيها . 

 �شعيد مبعرفته .. معجب ب�شخ�شيته وا�شلوبة ودماثة 
ً
واأنا �شخ�شيا 

خلقه واأدبه اجلم ..اأيها احل�شور الكرمي لن�شتمع اإىل الدكتور ال�شقا 

يف هذه املحا�رشة القيمة بعنوان » متعة احلياة يف مرحلة التقاعد. 

وان  التقاعد  مو�شوع  حول  ال�شقا  حف�س  الدكتور  وحتدث 

احلياة رمبا تكون قد بداأت بعد �شن التقاعد وما علينا ال ان 

نر�شم �شورة م�رشقة م�شيئة حلياتنا فيها .

وحتدث عن عدة حماور لهذه املرحلة اأهمها : 

1(  ل تخ�س التقاعد وتعلق دائما بالأمل ! 

2( امل�شكالت ال�شحية وامل�شكالت القت�شادية. 

3(  م�شكلة الن�شيان و�شعف الذاكرة ، انتقال رفاق العمر اإىل 

الرفيق الأعلى.

4( واجبات الزوجة الذكية الفا�شلة جتاه ازواجهن املتقاعد .

5( م�شكالت الزوجات مع اأزواجهم املتقاعدين .

هذا وتخلل املحا�رشة عزف على العود ومقطوعات �شعرية رائعة 

حول احلياة والتقدم يف العمر للفنان املعروف جمال ال�رشقاوي.

» حماضرة متعة احلياة يف مرحلة التقاعد «

تو�سيات عامة

1(  �رشورة الهتمام باأن يكون عندنا اأطباء متخ�ش�شون يف 

اأمرا�س ال�شيخوخة.

2( �رشورة اإن�شاء اأندية خا�شة لكبار ال�شن واملتقاعدين.

3( تخ�شي�س يوم واحد يف ال�شنة للمتقاعدين يقوم فيه الكتاب 

عنهم  مقالت  بكتابة  الإعالم  ورجال  وال�شحفيون 

وجميع  والإذاعة  التلفزيون  يف  معهم  مقابالت  واأجراء 

و�شائل الإعالم. 

يف  هامة  وتخفي�شات  ممتازة  ميزات  املتقاعدين  منح   )4

اأثمان تذاكر الطائرات ويف امل�شت�شفيات واأثمان الأدوية 

والأندية كما تفعل الدول املتقدمة .

5( معاملة كبار ال�شن معاملة تت�شم بالحرتام والتقدير. 

6( اإعفاوؤهم من دفع بع�س املخالفات املرورية التي ل يرتتب 

عليها �رشر للغري.

والأعياد  الهامة  احلكومية  للمنا�شبات  املتقاعدين  دعوة   )7

الوطنية وغريها. 

النــدوات واملوؤتــمـــرات وحفــــالت  بعقـــد  8( الهتمـــام 

الثقــــافية  الرحـالت واملحـا�شـــرات  ال�شمـــر وتنظيــم 

والبــرامــج الرتفيهية لكبار ال�شن واملتقاعدين.
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ال�شالم  عبد  الدكتور  دولة  الأرثوذك�شي  النادي  ا�شت�شاف 

ال�شاعة   ،  ) الالمركزية  بعنوان)  حما�رشة  لإلقاء  املجايل 

ال�شابعة من م�شاء يوم الأحد املوافق 15 حزيران 2014 . 

ا�شتقبل دولته بكل احلفاوة والتكرمي من قبل الهيئة الإدارية 

ال�شداقة  جلمعية  الإدارية  والهيئة  الثقافية  واللجنة  للنادي 

الأردنية اليونانية . 

الأرثوذك�شي  النادي  يف  الكربى  املحا�رشات  قاعة  امتالأت 

املحا�رشة وملكانه   لأهمية مو�شوع 
ً
الكرام نظرا  باحل�شور 

دولته البارزة و�شخ�شيته املحبوبة .

 للمحا�رشة القيمة ليت�شنى ملن مل يتمكن من 
ٌ
وفيمايلي ملخ�س 

احل�شور الطالع عليها.

بدايًة رحب ال�شيد فوزي �شنودة رئي�س النادي الأرثوذك�شي 

بال�شيف الكبري الدكتور عبد ال�شالم املجايل كما قام الدكتور 

مروان جميعان بتقدمي دولته قائاًل :

الأخوات والإخوة ... الزميالت والزمالء املحرتمون 

ايها احل�شور الكرام.

م�شاء اخلري واهال بكم يف هذه الأم�شية الثقافية املميزة 

ا�شمحوا يل بداية اأن اأرحب بكم با�شم جمعية ال�شداقة الأردنية 

اليونانية واللجنة الثقافية يف النادي الأرثوذك�شي ، �شاكرين 

النادي وهيئته الإدارية املوقرة وجلنته الثقافية على التجاوب 

ال�شقيقتني  املوؤ�ش�شتني  اأع�شاء واأ�شدقاء  فيه خري  ملا  والتعاون 

وجمتمعنا الردين احلبيب . 

عبد  الدكتور  بدولة   
ً
جميعا  با�شمكم  اأرحب  اأن  يل  ا�شمحوا 

ال�شالم املجايل / رئي�س جمعيتنا العامرة للحديث اليوم حول 

من  املو�شوع  لهذا  ملا  )الالمركزية(  وحيوي  هام  مو�شوع 

،اقت�شادية  تنموية   ، �شيا�شية   ، اإدارية  وتداعيات  اهمية 

واجتماعية. 

دولة اأبي �شامر غني عن التعريف فهو الطبيب البارع وكان 

 
ً
رئي�شا  املتميز  والأكادميي  امللكية  الطبية  للخدمات  مديرا 

للجامعة الأردنية ل�شنوات عديدة – وهو رجل الدولة القوي 

حكمة  الأردنيني  الوزراء  روؤ�شاء  واف�شل  اجنح  من  فكان 

ودراية ونزاهه واجنازا وهو املفكر ال�شرتاتيجي واملحاور 

املحنك الذي ا�رشف وقاد مفاو�شات ال�شالم مع اإ�رشائيل . 

نعم لقد عمل واعطى وافنى ابو �شامر �شنني حياته يف خدمة 

 لالجيال القادمة 
ً
وطنه واأمته يف ميادين عديدة ومتنوعة معدا 

 مميزا مليئا بالعطاء والبداع والتميز . 
ً
طريقا �شاحلا ونهجا 

اكرر الرتحيب بكم ... وبهذه النخبة املميزة من رجالت 

الوطن الأوفياء ولن�شتمع لدولة الدكتور عبد ال�شالم املجايل . 

حماضرة دولة الدكتور عبد السالم اجملايل

بعنوان " الالمركزية "

الالمركزية بني النظرية والتطبيق : وجهه نظر

قيل ان القيا�س نقي�س البداع وهو كذلك، وطرح البع�س 

نظرية الدارة بالهداف ولعل ما �شاطرحه هنا هو كذلك. 

اأي منوذج  م�شتن�شخا عن  ولي�س  بعيد  حد  اىل  مبتكر  انه  اأي 

ومناذج  افكار  مع  واحد  معني  من  ينهل  ولكنه  م�شابه  اآخر 

اخرى لـ الالمركزية. 

هو  الذي  الن�شان  باملواطن  فيتعلق  �شاطرحه  ما  جوهر  اما 

وتنتهي  به  تبداأ  احلياة  مناحي  فكل  والتنمية،  الدولة  حمور 

التنمية  ا�شا�س  تقومي  اح�شن  الذي خلق يف  الن�شان  ان  اليه. 

حليه،  ممتدا  ببيته   
ً
بدءا  والت�شال  ال�شله  لقواعد  وال�شائغ 

اجلار  وجار  اجلار  مع  يتعاون  من  وهو   . فوطنه  مدينته، 

وطبيعة  اخلا�شة  احلاجات  ملختلف  ال�شا�شية  القواعد  لي�شع 

املجتمع. هذه احلاجات من هواء وماء وغذاء ودواء وملب�س 

ليتمكن من احل�شول عليها دون ان يوؤذي ول يتعدى على 

الخر . 

اهم  هو  وت�رشيعات  انظمة  من  ي�شاغ  ما  كل  فان  وكذلك 

م�شادرها الرئي�شية ) او لي�شت المة م�شدر ال�شلطات ( ولذا 

الهدف  حتدد  فالت�رشيعات  وحمايتها  وتنفيذها  احرتامها  عليه 

بالتخطيط  يقوم  من  هو  والن�شان  الية  املوؤدية  والدروب 

والإ�رشاف والتنفيذ وامل�شاءلة . 

ولعل من اهم القواعد ان يوؤمن الن�شان بان له احلق وعليه 

يتطلع  الذي  الف�شل  ليتحقق  كافة  احلياة  باأوجه  واجبات 

لتحقيقه له ولالأجيال القادمة فهذا هو الهدف الأ�شمى.

 واملجتمع 
ً
ومع مرور الوقت وتال�شي قدرة الن�شان منفردا 

ال�شلطة  وبروز  املحلية  املجتمع  حاجات  تلبية  على  املحلي 

اللواء  تقهقر  ال�شلطة  على  ال�شتحواذ  يف  ورغبتها  املركزية 

بنا  وانتهى   ، نف�شه  ادارة  على  قدراته  وتراجعت  املدينة   /

املركزية  فيها معظم احلكومات  املطاف اىل مرحلة �شارت 
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مثقله باعباء الدارة العامة ، مرتهله يف ادائها، �شعيفة يف 

احيان كثرية عن  نفقاتها، وعاجزة يف  انتاجها، ومكلفة يف 

املهم�شني  وخا�شة  النا�س،  فئات  ملختلف  خدماتها  اي�شال 

الهداف من جديد  نعيد ر�شم  ان  واليوم ميكننا  وال�شعفاء. 

وان نف�شل بني منظومة املركزية والتي تعنى ب�شوؤون الوطن 

مركزي  واقت�شاد  خارجية  وعالقات  دفاع  من  وحاجاته 

اللواء /  و�شيا�شة مالية وبني منظومة احلكامية على م�شتوى 

املدينة واملحافظة – داخل الوطن . 

ان تركيز القرار ايا كان نوعه اإداريا ، اقت�شاديا ، خدماتيا 

القرية  من  الكثريين  هجرة  اىل  يوؤدي  املركز  يف  وجمتمعيا 

لقمة  وراء  �شعيا  املحافظات  مراكز  اىل  والبادية  والريف 

العي�س، حيث تختفي الأوا�رش، ويندثر التعاطف والرتاحم 

يف مواجهة متاعب املدينة ولذلك يزداد الفقر �شدة، واجلوع 

�رشاوة، وي�شبح من الوا�شح متامًا اأن اإعادة هيكلة موؤ�ش�شات 

الدارة مطلب ل بد منه ، ول غنى عنه . 

يعيد  الذي  الناجع  احلل  �شك  ادنى  بدون  الالمركزية  ان 

وتنفيذ  املوازنات  اعداد  من  لتتمكن  دورها  البلدية   / للمدينة 

اعادة توزيع هذه  اإن  للعمران.  املنهجيات  اخلطط، ور�شم 

الدوار بني احلكومة املركزية واحلكومة املحلية �شيوؤدي اىل 

حتقيق اهداف هامة وهي تكامل م�شلحة النا�س، والتنمية ، 

والنماء الدائمني امل�شتمرين . 

اما املقرتح ادناه ميثل روؤية لتطبيق الالمركزية ب�شكل يعود 

بالفائدة والنفع على الوطن واملواطن بحيث يكون ا�شا�س هذا 

الطرح ثالث وحدات ادارية متدرجة يف احلجم تبداأ باللواء 

فاملحافظة فالوطن . 

ما الهدف من التوجه نحو الالمركزية ؟ 

احلرية  مفاهيم  اإحياء  الالمركزية  اإىل  التوجه  يهدف 

وامل�شاركة للمواطن من خالل تفعيل اآلية اتخاذ القرار – اأي 

 باملواطن 
ً
قرار – بحيث تكون من الأ�شا�س اإىل الأعلى بدءا 

يف القرية وانتهاء بال�شلطات الأعلى . ان الالمركزية تعالج 

معظم ما ي�شكو منه املواطن : الوا�شطة ، احلرية ، امل�شاركة، 

النائب  واجبات  بني  الف�شل   ، الإدارة   ، امليدان  يف  التنمية 

اخلدمية وال�شيا�شية ونواب اللواء واملحافظة للخدمات ونواب 

العربية  املخا�ش�شة  اإلغاء  املركزية،  لل�شيا�شات  الحزاب 

التمثيل  توزيع  ب�شوء  املرة  وال�شكوى  اجلغرافية  او  الدينية 

للمدن والريف. 

 كما يهدف التوجه نحو الالمركزية اإىل حتقيق تنمية �شيا�شية 

اللواء  �شعيد  على  م�شتدامة  اإدارية  وتنمية  اقت�شادية  وتنمية 

الوطن مبجموع حمافظاته ويهدف  واملحافظة وعلى �شعيد 

 اىل اإحداث هجرة عك�شية من املركز اىل الرياف توؤثر 
ً
اي�شا 

ايجابا على اأمور عدة لي�س اقلها تقليل النفاق على التنقالت 

القاليم  يف  عمل  فر�س  وايجاد  الطرق  حوادث  من  واحلد 

 اقل مما يح�شل عليه يف 
ً
لن العامل يف الأرياف �شيقبل اأجرا 

املدينة او العا�شمة. 

الالمركزية والتنمية ال�سيا�سية 

بالن�شبة للتنمية ال�شيا�شية فاملقرتح ان تكون الوحدات الإدارية 

مدار البحث هي اللواء واملحافظة والوطن . وحيث ان رئي�س 

الوزراء هو املفو�س بال�شلطة التنفيذية واحلاكم الإداري العام 

حكومة  رئي�س  مبثابة  يعد  املحافظ  فان  الوطن  م�شتوى  على 

املحافظة واملدراء ) الرتبية وال�شحة وال�شغال ، ....( هم 

من  معينون  وهوؤلء  املحافظة  م�شتوى  على  الوزراء  مبثابة 

قبل احلكومة املركزية. وهكذا يف اللواء حيث يعد املت�رشف 

اي�شا  وهوؤلء  وزراوؤه،  واملدراء  اللواء  لوزراء   
ً
رئي�شا 

معينون من قبل احلكومة املركزية . 

اأع�شاوؤه من  ينتخب   ) البلدية  بدل جمل�س   ( اللواء  اأ( جمل�س 

 . 
ً
الدوائر ويتنا�شب عددها مع عدد ال�شكان تنازليا 

ينتخبون  نواب  من  اأع�شاوؤه  ويتكون  املحافظة  جمل�س  ب( 

ح�شب كل لواء وح�شب    عدد �شكان اللواء تتاليا ) النتخاب 

بالقائمة ( . 

ج( اما جمل�س النواب فاأع�شاوؤه ميثلون الأحزاب بناء على 

نتائج النتخابات . 

 )كل 
ً
 مثال 

ً
اأما جمل�س الأعيان فاقرتح ان يكون ن�شفه منتخبا 

حمافظة تنتخب ع�شوين( والباقي يعني من قبل جاللة امللك 

ومدة املجل�س �شت �شنوات ينتخب رئي�شًا له احلق يف م�شاءلة 

جمل�س  مع  باجتماع  منه  الثقة  طلب  تطرح  التي  احلكومة 

نشاطات اللجنة الثقافية
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القراء يكتبون

النواب بجل�شة يراأ�شها رئي�س جمل�س الأعيان . 

الالمركزية والتنمية القت�سادية

يتم  والألوية  املحافظات  يف  واملدراء  واملت�رشف  املحافظ 

تعيينهم من املركز �شمن ال�رشوط واملوؤهالت املو�شوعة . 

ويتبع املحافظون جمل�س الوزراء الذي يعينهم واملت�رشفون 

يتبعون املحافظني . 

يقوم جمل�س اللواء باإعداد قائمة بامل�شاريع التي يرغب تنفيذها 

على م�شتوى اللواء ح�شب اأولويات يتفق عليها ويتم احت�شاب 

الكلفة املالية املطلوبة بالتعاون مع الأجهزة احلكومية املعنية . 

اما جمل�س الوزراء وبعد ان يعر�س حزمة امل�شاريع والربامج 

هو  مايرغب  اإىل  بالإ�شافة  واملحافظة  الألوية  من  الواردة 

تنفيذه يف م�رشوع املوازنه وبعد ان تتم املوافقة على م�رشوع 

املوازنة يبداأ كل وزير بتنظيم امل�شاريع املتعلقة بوزارته . 

زيادة حجم ال�شتثمار يف املناطق املختلفة . 

تقل احلاجة اإىل التنقل بني املحافظات والعا�شمة .

الرتقاء مب�شتوى اخلدمات يف املحافظات املختلفه . 

والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  املركزية  ال�شلطة  تتوىل 

منوط  والعدل  والأمن  اإما  املركزي  والبنك  والقت�شاد 

بال�شلطة املركزية، بالإ�شافة اإىل قطاع التعليم العايل . 

جاللة امللك :

رئي�س الدولة وم�شان من كل م�شوؤولية .

يعني رئي�س الوزراء كرئي�س لل�شلطة التنفيذية ويعني الوزراء 

بناء على تن�شيب رئي�س الوزراء .

* القائد العلى للقوات امل�شلحة.

دق القوانني والأنظمة. * ي�شّ
* يعني جمل�س الأعيان ويحل جمل�س النواب .
* ت�شدر الأحكام الق�شائية با�شم جالله امللك .

* مينح الألقاب والرتب الع�شكرية .
* يعلن احلرب .

دق التفاقيات .  * ي�شّ
خامتة 

الأمن  نرى  اأن  فيها  نحتاج  مف�شلية  مبرحله  اليوم  منر  اننا 

املجتمعي  و   ... ،ال�شحي  ،املائي  الغذائي  املختلفة   باأبعاده 

مراجعه  واأي�شا   . الفرد  اإىل  ال�شلطة  اإعادة  من  يتاأتى  الذي 

مفاهيم تر�شخت يف زمن خمتلف ونحن نحتاج فعليا اإىل معرفه 

وتر�شيخ التايل : 

* ال�شعب هو م�شدر ال�شلطات .
والإدارية  وال�شيا�شية  القت�شادية  التنمية  حمور  املواطن   *

والجتماعية . 

* لالإن�شان حق وعليه م�شوؤولية . 
* ال�شفافية .

* ف�شل ال�شلطات .
* الق�شاء على مر�س الوا�شطة واملح�شوبية .

* العمل للهدف ولي�س الأخذ بالقيا�س . 

 هيئة حترير الن�رشة

تلقينا من ال�شيد نقول عقروق ر�شالة بالفاك�س تت�شمن ما يلي :

اأبو جابر رئي�س  �شعد  الدكتور روؤوف  قدمها  خالل حما�رشة 

اجلديد  كتابة  اإ�شدار  مبنا�شبة  الأرثوذك�شي  املركزي  املجل�س 

التا�شع  القرنني  خالل  القد�س  يف  امل�شيحي  الوجود   « بعنوان 

ع�رش والع�رشين » قمت بذكر بع�س اخلواطر عن املدينة املقد�شة 

ما  الفرتة واخل�س  تلك  عاي�شت  القد�س حيث  اأبناء  من  ب�شفتي 

ذكرته بعنوان القد�س هي املنارة لالأديان ال�شماوية . 

ال�شماء  اإىل  امل�شيح  ال�شيد  �شعد  الطور  جبل  وعلى  القد�س  يف 

وعمدوهم  الأمم  جميع  وتلمذوا  اذهبوا  لتالميذه  قال  عندها 

القدادي�س  هناك  وتقام  القد�س،  والروح  والبن  الأب  با�شم 

يوم عيد ال�شعود، كما ويف هذا املوقع اآثار قدم ال�شيد امل�شيح . 

واأما عند امل�شلمني فهناك �شخرة الإميان املعلقة ومنها عرج 

القدس هي املنارة لألديان السماوية
اآثار  ال�شماء كما توجد  اإىل  الإ�رشاء  ليلة  الأعظم يف  الر�شول 

قدم الر�شول على تلك ال�شخرة امل�رشفة. 

واأما نهر الأردن فقد حدثت فيه اعجوبًه من ال�شماء وهي انه 

عند عمادة ال�شيد امل�شيح من قبل القدي�س يوحنا املعمدان يف نهر 

الأردن ، الإلهي اأي عيد الغطا�س يف موقع املغط�س، انفتحت 

اأبواب ال�شماء وظهر الثالوث الأقد�س الذي يعيد 

فيه العامل با�شم عيد الغطا�س ظهر على �شكل حمامه �شارخة 

وقائلة » هذا هو ولدي احلبيب ا�شتمعوا اليه .

اإن الأب ي�شمع �شوته والبن ينزل يف املياه ويقد�شها ويقد�س 

العامل اجمع يغ�شل بها اآثام اخلطايا والروح القد�س ينزل ب�شكل 

 . 
ً
حمامة لي�شتقر على البن املتج�شد ويب�رش يف العامل اأي�شا 

اختارها : نقول فيليب عقروق 



341 تـمــــــوز                    |     العدد 20147

“As a custodian of the holy 
sites in Jerusalem and as a 
brother of yours, the Ortho-
dox churches have my full 
support. I will do my utmost 
to stand by 
you. The brothers who know 
me well know how commit-
ted I am to this cause. With 
this spirit, I welcome you all”.
Highlighting Jordan’s in-
terfaith harmony model, 
the Monarch urged the Orthodox churches 
and their leaders to play their “significant role 
in promoting the values shared by the three 
monotheistic religions and a message of har-
mony, love and peace in the world community”.
In his remarks at the meeting, Patriarch Theophi-
lus III thanked King Abdullah on behalf of church 
heads, describing their pilgrimage to Jordan as part 
of the Holy Land and the prayer for peace at the 
Baptism Site , a “significant historical moment”. 
He said the ties between his church and Jordan are 
an extension to the deep ties that started with the 
historic agreement signed between Caliph Omar 
Ibn Al Khattab and Patriarch of Jerusalem Soph-
ronius in 637AD. 
Speaking to the Jordan News Agency, Petra, the 
heads of churches echoed similar remarks, voic-
ing appreciation for the role played by Jordan 
in defending the sanctities of Jerusalem and the 
Christian identity in the region.   
Prayer for peace 
At Bethany beyond Jordan, the place where Christ 
was baptised by John the Baptist, the church lead-
ers held a Holy Mass to pray for peace for the 
Holy Land and the region.
The Jerusalem patriarch delivered an address to 
the gathering, reiterating the significance of Jor-
dan’s role as a “hub of peace” and a model to fol-
low for inter-religious co-existence and tolerance. 
He noted that the event was unprecedented, urg-
ing Christians around the world to visit the Bap-
tism Site and other biblical locations in the King-
dom, vowing that his church would do its best 
to make pilgrims’ experience “worthwhile and 
memorable”.   
Along with Prince Ghazi, the mass was also at-
tended by an array of senior officials, lawmakers 
and key figures.
http://jordantimes.com/king-urges-unity-to-pro-
tect-jerusalem-holy-sites

األعضاء يكتبون

رىل سماعني
عضو هيئة حترير النشرة

King urges unity to protect Jeru-
salem holy sites

by Rula Samain | Petra | May 27, 2014  
rulasmain@gmail.com 
AMMAN/BAPTISM SITE — His Majesty King 
Abdullah on Tuesday stressed Jordan’s determina-
tion to protect the Christian presence in the region 
and Palestinian lands, especially in Jerusalem.
The King made the remarks as he received leaders 
and representatives of Orthodox churches from 
several world countries at Al Husseiniya Palace 
in Amman.
HRH Prince Ghazi, the King’s Personal Envoy 
and Religious and Cultural Affairs Adviser, depu-
tised for His Majesty at a prayer for peace held 
by the church leaders at the Baptism Site in the 
Jordan Valley later in the evening. 
The Jordan Valley meeting, in which the reli-
gious leaders also discussed the affairs of the Or-
thodox Church, attracted the participation of the 
heads and representatives of the world Orthodox 
churches from Russia, Georgia, Bulgaria, Serbia, 
Romania, Cyprus and Finland.
In Amman, King Abdullah welcomed Orthodox 
Patriarch of Jerusalem, all Palestine and Jordan 
Theophilus III and his guests, saying that their 
meeting at the Baptism Site has a “great historical 
significance”, noting that the past few days, which 
saw Pope Francis visit Jordan, “carried messages 
of coexistence and tolerance”. 
“This is what His Majesty the late King Hussein 
sought and it is what I personally, and we, collec-
tively, seek: to unite as brothers for the defence of 
Jerusalem and its holy sites”.
The King said he believed that the challenges fac-
ing Jerusalem are of concern to all churches.
“My duty is to enhance your presence not only in the 
Middle East, but in the West Bank and Jeru salem, in 
particular,” the King told the Christian leaders.
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احملامي 
صليبا فؤاد امسيح 

رئيس اللجنة القانونية

الأردنية  القوانني  يف  الرثيه  املراأة  حقوق  عن  احلديث  قبل 

والوقائع  الأمور  بع�س  اإىل  والتو�شيح  الإ�شارة  من  بد  ل 

التطبيق  الواجب  القانون  وحتديد  القانونية  وامل�شطلحات 

و�رشوط الإرث واأ�شبابه و موانعه :-

يرتكه  ما  كل  وهي  الإرث(  )حمل  الرتكة  تعريف  اأوًل:- 

الإن�شان بعد وفاته من اأموال منقولة وغري منقولة مبا يف 

ذلك احلقوق التي له.

كافة  ت�شديد  بعد  ال�شافية  الرتكة  الورثة  على  توزع  ثانيًا:- 

الديون واللتزامات املرتتبة عليها مبا يف ذلك الو�شية 

الواجبة والو�شية الختيارية.

بحكم  ت�رشف  التي  الو�شية  هي  الواجبة  الو�شية  ثالثًا:- 

يف  والده  حياة  حال  يف  املتوفى  البن  لأولد  القانون 

ثلث  تتجاوز  ل  اإن  على  املتوفى  البن  ح�شة  حدود 

الرتكة )م279 قانون الأحوال ال�شخ�شية(.

التي يقوم بتنظيمها  رابعًا:- الو�شية الختيارية هي الو�شية 

غري  �شخ�س  لأي  القانون  ح�شب  وفاته  قبل  ال�شخ�س 

وارث على اإن ل تتجاوز ثلث الرتكة بكافة الظروف.

من  18/اأ  املادة  ق�شت  التطبيق  الواجب  القانون  خام�شًا:- 

و�شائر  والو�شية  املرياث  على  »ي�رشي  املدين  القانون 

املورث  قانون  املوت  بعد  ما  اإىل  امل�شافة  الت�رشفات 

واملو�شي اأو من �شدر منه الت�رشف وقت موته«.

الرتكة  توزيع  بكيفية  املتوفى  ال�شخ�س  قانون  يطبق  وعليه 

ال�شخ�س  بقانون  واملق�شود  ال�رشوط  وكافة  والأن�شبة 

يطبق  اأردين  كان  فاإذا  الوفاة  وقت  جن�شيته  قانون  املتوفى 

عليه القانون الأردين.

�شاد�شًا:- ي�شرتط يف ا�شتحقاق الإرث موت املورث حقيقة اأو 

حكمًا )حكم حمكمة يف حالة فقدانه ( وحياة الوارث وقت 

موت املورث ويحرم من الإرث من قتل مورثه عمدًا 

مت�شببا ول  اأم  اأم �رشيكًا  اأ�شليا  فاعاًل  كان  �شواء  عدوانا 

توارث مع اختالف الدين فال يرث )غري امل�شلم ( امل�شلم.

�شابعًا:- تطبق اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية فيما يتعلق بالإرث 

حيث  الدين  عن  النظر  بغ�س  الأردنيني  جميع  على 

طبقًا  وذلك  وامل�شيحي  امل�شلم  على  الأحكام  هذه  تنطبق 

لأحكام املادة 2/1086 من القانون املدين والذي ن�شت 

الإرث  يف  اأن�شبتهم  وحتديد  الورثة  »تعيني  �رشاحة 

وانتقال الرتكة يخ�شع لأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية.«

ثامنا:- اإن اأحكام الإرث من النظام العام مما ل يجوز التفاق 

يتم  اتفاق  واأي  املورث  وفاة  قبل  اأحكامها  خمالفة  على 

قبل وفاة املورث باطل ول يعتد به واإمنا يجوز التفاق 

ي�شمى  ما  املورث وهذا  بعد وفاة  تعديل احل�ش�س  على 

املخت�شة املحكمة  لدى  التخارج  تنظيم  ويتم  بالتخارج 

حقوق املرأة يف اإلرث طبقا 
للقوانني األردنية

املتوفى  ال�شخ�س  طائفة  ح�شب   

قانون  فقد حدد  �شبق  ما  وبناء على 

لعام   36 رقم  ال�شخ�شية  الأحوال 

اأحكام  التا�شع منه  الباب  2010 يف 

ت�شتطيع  خاللها  من  والتي  الإرث 

ح�شب  الأردنية  املراأة  حقوق  بيان 

احلالت التالية:-

1- املراأة – كاأم:- 

•  ترث الأم ال�شد�س اإذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر كان 
اأو اأنثى اأو عند وجود اثنني فاأكرث من الإخوة والأخوات من 

اأي جهة كانوا اأي اأ�شقاء اأو اأخوة لم اأو اأخوه لأب.

وعدم  وارث  فرع  وجود  عدم  حال  يف  الكل  ثلث  ترث   •
وجود اإخوة  اأو اأخوات اثنني فاأكرث من اأي جهة كانت / ويف 

حالة انح�رش الإرث باأم واأب فقط  . 

الباقي يف حال انح�رش املرياث بالأبوين واحد  • ترث ثلث 
الزوجني .

مثال ذلك:- من مات عن اأم وزوج واأب/ فللزوج الن�شف 

ولالم ثلث الن�شف الباقي ولالأب الباقي.

اأب ورثت الأم الثلث  اأم و  مثال على ذلك : فمن مات عن 

فر�شًا وورث الأب الباقي تع�شيبا .

ولالأب الباقي فمن مات عن اأم و زوجة واأب فللزوجة الربع 

ولالم ثلث الباقي فر�شًا ولالأب الباقي.

2- املراأة – كجده:-

اأكرث  اأو  اأكانت جده  اأو لم  ترث اجلدة �شواء كانت لأب   •
حال  يف  وذلك  بالت�شاوي  بينهما  ال�شد�س  هذا  ويق�شم  ال�شد�س 

عدم  على  متوقف  اجلدة  ارث  اإن  مبعني  الأم  وجود  عدم 

وجود الأم.

3- املراأة – كزوجة:- 

• ترث الزوجة الثمن اإذا كان لزوجها املتوفى فرع وارث 
من  اأم  منها  الأولد  كان  �شواء  نزلوا  وان  بنات  اأو  اأبناء 

غريها.

• ترث الزوجة الربع اإذا مل يكن لزوجها فرع وارث.
4- املراأة – كبنت:-

    واملق�شود بالبنت هنا بنت املتوفى

اإذا كانت واحدة فقط مع عدم وجود  الن�شف  • وهي ترث 
ابن يع�شبها .

• وهن يرثن الثلثني اإذا كانتا اثنتني فاأكرث مع عدم وجود ابن 
يع�شبهم .
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مطبخ النادي

العصائر رمضانية

• يف حال وجود البن مع البنت اأو البنات توزع الرتكة بعد 
اإن ياأخذ اأ�شحاب القرو�س حقوقهم للذكر مثل حظ الأنثيني 

مثال ذلك » فمن مات عن زوجة وولد وبنت توزع الرتكة 

للزوجة الثمن والباقي يوزع ما بني البنت والولد للولد �شعف 

اأ�شهم  ثالثة  للزوجة  �شهم   24 من  امل�شاألة  وتكون  البنت  حظ 

وللبنت �شبعة اأ�شهم وللولد 14 �شهم » ومثال ذلك اأي�شا  »فمن 

مات عن ابن وبنت وزعت الرتكة من ثالث ح�ش�س للذكر 

ح�شتان والبنت ح�شة واحدة«.

5- مرياث بنت البن:- 

     وهي ترث يف حال عدم وجود وارث ذكر) ابن ( اأو اأنثيني 

فاأكرث وهي ترث كما يلي :-

يرثن  وهن   * فقط  واحدة  كانت  اإذا  الن�شف  ترث  فهي   •
الثلثني اإذا كانتا اثنتني فاأكرث 

• وترث ال�شد�س تكملة للثلثني اإذا كان للميت بنت واحدة 
6- مرياث الأخت ال�سقيقة:-

املتوفى  �شاركت  التي  املراأة  هي  ال�شقيقة  بالأخت  املق�شود    

الفرع  اأو  الأب  ترث يف حال وجود  ل  واأمة وهي  اأبية  يف 

الوارث الذكر ) البن وابن البن ( .

•  التمر هندي 
املكونات : 

500 غم متر هندي  ، 500 غم �شكر  ، 4/1 ملعقة �شغرية 

�شبغة متر هندي  ، ماء زهر للتذوق 

طريقة العمل : 

3 لرت ماء  باإ�شافة  يتم غليه  او  الليل  التمر هندي طوال  ينقع 

 ، الزهر  وال�شبغة وماء  ال�شكر  ي�شاف  ثم  هادئة  نار  وعلى 

 . 
ً
ي�شفى الع�شري ويرتك حتى يربد ويقدم باردا 

•  اخلروب 
املكونات : 

500 غم خروب ) 1 باكيت (  ، 400 غم �شكر ، 4/1 ملعقة 

�شبغة التمر هندي 

طريقة العمل :

يتم غلي اخلروب يف 3 لرت ماء وي�شاف ال�شكر و�شبغة التمر 

 . 
ً
هندي ويتم ت�شفيته الع�شري وتربيده ويقدم باردا 

•  �رضاب قمر الدين 
املكونات :

ولي�س  فقط  واحدة  كانت  اإذا  حال  يف  الن�شف  ترث  •وهي 
معها �شقيق ) من ماتت عن زوج واأخت �شقيقة وزعت الرتكة 

بينهما منا�شفة(.

•وهن يرثنا الثلثني اإذا كانتا اثنتني فاأكرث ومل يكن معهن اأخ 
�شقيق ) ويق�شم الثلثني بينهما بالت�شاوي ( .

• ويف حال وجود اأخ �شقيق معهن توزع الرتكة بينهما بعد 
ذلك  .ومثال  الأنثيني  حظ  مثل  للذكر  الفرو�س  اأ�شحاب 

)من مات عن اأم واأخ �شقيق واأخت �شقيقة كان لالأم ال�شد�س 

والباقي يوزع بني الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيني(.

ابنه  وجود  حال  يف  اأي  الغري  مع  بالتع�شيب  ترث  وهي   •
لو  فيما  الفرو�س  اأ�شحاب  بع�س  ترث  وهي   ( ابن  بنت  اأو 

تبقى من الإرث �شيء ( مثل ذلك » من مات عن بنت وبنت 

ابن واأخت �شقيقة وزعت الرتكة للبنت الن�شف ولبنت البن 

 « الثلث  وهو  ال�شقيقة  لالأخت  والباقي  للثلثني  تكملة  ال�شد�س 

واأم  وزوج  ابن  وبنت  بنت  عن  ماتت  من   « اأخر   ومثال 

البن  ولبنت  الن�شف  للبنت  الرتكة  وزعت  �شقيقة  واأخت 

ال�شقيقة  ال�شد�س » فهنا الأخت  الربع والأم  ال�شد�س والزوج 

ل ترث ل�شتيفاء الرتكة لأ�شحاب الفرو�س . 

املحكمة  من  كراد�شه  �شفيق  با�شم  لل�شيد  اجلزيل  وال�شكر 

الكنائ�شية الأرثوذك�شية ملا اأبداه من تعاون . 

باكيت واحد قمر الدين ، 100 غم �شكر،3 لرت ماء 

طريقة العمل :

يتم تقطيع قمر الدين اىل قطع �شغرية ويتم نقعه باملاء ملدة 12 

�شاعة اأو غليه على نار هادئة وي�شاف بعدها ال�شكر وي�شفى 

 . 
ً
ويقدم باردا 

�سحتني وعافيه

اإعداد ال�سيف : لوؤي ح�سن
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الدكتور 
رجــائي نفـــاع 

نعم للحياة ........ ......................ل لل�رضطان

باملجتمع  تتقدم  اأن  حكومة  اأو  حكم  نظام  اأي  ي�شتطيع  ل 

العقلية  اإىل طاقة الإن�شان و�شحته  اإل بال�شتناد  الواقع  وتغري 

واجل�شمية، فالإن�شان و�شيلة الجناز والتقدم والتطوير وغايته 

ال�شحيح  بالإن�شان  مرتبط  ال�شليم  والجناز  الوقت،  بنف�س 

طاقة  اإىل  حتتاج  التي  النامية  البلدان  يف  وخا�شة  وال�شليم 

اأبنائها. 

والتدخني باأنواعه املختلفة وخا�شة تدخني التبغ ) ال�شيجارة ( 

من العادات ال�شيئة التي اثبت العلم �رشرها الكبري على �شحة 

بداأ يف   
ً
بعيد جدا  منذ زمن  التبغ  تدخنيٍ   لقد عرف  الإن�شان 

عار�س  وقد   ، م   412 عام  اجلنوبية  اأمريكا  يف  املايا  قبائل 

ع�رش  ال�شاد�س  القرن  يف  التدخني  الدين  وعلماء  امللوك 

وفر�شوا العقوبات على من يتعاطى التدخني ، وقد �شدرت 

بع�س الت�رشيعات يف عدد من الدول متنع التدخني وتفر�س 

�رشائب عالية على كل من يدخن . 

اأما يف ع�رشنا هذا وي�شبب دخول املاكينة احلديثة يف �شناعة 

ال�شجائر وحت�شن اأنواعها فقد ازداد عدد املدخنني ب�شكل كبري. 

اأول : الرتكيب الكيماوي للتبغ 

حتتوي اأوراق التبغ ) مادة ال�شيجارة ( على مواد �شليلوزية 

كربونات  وهايدرو  القلويات  واأ�شباه  و�شكريات  ون�شويات 

على  حتتوي  اإنها  كما  القلويات  واأ�شباه  دهنية  وحوام�س 

 9 % من التبغ وهي مادة �شديدة ال�شمية 
ً
النيكوتني وت�شكل اأحيانا 

حيث كان ي�شتعمل النيكوتني لقتل احل�رشات . وحتتوي ورقة 

التبغ على مادة القطران ال�شائل الأ�شفر كما حتتوي ال�شيجارة 

على ماليني اجلزيئات من الغازات غري املتجان�شة والبخره 

املواد  من  تعترب  والتي  كربون  الهيدرو  مركبات  وخا�شة 

املخد�شة للرئتني وهنالك ما ي�شمى باملواد اخلبيثة التي تت�شكل 

اأهم  الطبيعي  التبغ  يف  موجودة  غري  كيماوية  تفاعالت  من 

 )NO2( الغازات املوجودة يف دخان ال�شيجارة النيرتوجني

الكربون  اأك�شيد  واأول   –  )CO2( الكربون  اأك�شيد  ثاين   –
)CO( – الأك�شجني ) O2  ( – غاز الن�شادر وغريها ال�شيجارة 

خطر على ال�شحة لل�شيجارة برتكيبها الكيماوي املذكور تاأثري 

يتحول  بحيث  اجل�شم  واأع�شاء  اأن�شجة  على  وخطري  �شار 

التاأثري الف�شيولوجي Physiological effect  للدخان اإىل تاأثري 

مر�شى   Physiological effect نتيجة الرتاكم الكمي من املواد 

الكيماوية الداخلة يف تركيب ال�شيجارة . 

كما يوؤثر على املراأة احلامل فان فرتة احلمل عند املدخنة اقل 

عرب  املراأة  دم  من  ينتقل  النيكوتني  اأن  اإىل  اإ�شافة  غريها  من 

اجلهاز  وت�شعف  ي�شعف  وبذلك  الر�شاعة  حليب  اإىل  الثدي 

املناعي للطفل ويعر�شه لالإ�شابة باللتهابات املتعددة اأما الأ�شباب 

ح�شب  فهي  التدخني  ب�شبب  الوفاة  حالة  عنها  تنتج  التي  املهمة 

اأهميتها: �رشطان الرئة، �رشطان الفم واملجرى التنف�شي العلوي، 

اله�شمية،  القناة  �رشطان 

ال�شل  املزمن،  الق�شبات  التهاب 

الرئوي، اأمرا�س �رشايني القلب، 

الكبد.  ت�شمع   ، املعدية  القرحة 

 نقول ابتعد عن التدخني، 
ً
واأخريا 

ونهائيا،  الآن  التدخني  اأوقف 

التدخني ... طريقك اإىل الهالك !!!!

دوافع التدخني بني الطلبه ) اح�شائية  خا�شة ( 

الدوافع                                              الن�سبة املئوية 

1- الظروف وامل�شاكل النف�شية والعائلية              32.4 %

2- الأ�شدقاء                                                        13.5 % 

3- الفراغ                                              10.9 % 

4- �شبب عاطفي                                                   10.5 % 

5- الت�شلية / هواية                                                   8.9 % 

6- درا�شة                 6.9 % 

7- تقليد                  6.0 % 

8- اأخرى              10.9 % 

ر�شم يو�شح العالقة بني التدخني والأمرا�س املختلفة 

اإلنسان والتدخني
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فاز فريق النادي الأرثوذك�شي بلقب بطولة ال�شتقالل الثانية بكرة الطاولة التي نظمها نادي موؤته بالتعاون مع الحتاد الأردين 

لكرة الطاولة والتي اأقيمت ب�شالة كلية الرتبية الريا�شية بجامعة موؤته ، وحملت ا�شم مدرب نادي موؤته ال�شابق املرحوم عماد 

جهاد ومب�شاركة فرق اندية الرثوذك�شي ، نادي الطالبية ،نادي اق�شى عمان ،  نادي معدي ، نادي احتاد الطالبية ، نادي 

ادر ،  نادي من�شية ابو حمور ، نادي موؤته .

حيث فاز فريق النادي  بجميع املباريات بنتيجة 3- �شفر

ويف اخلتام قام رئي�س بلدية الكرك الكربى املهند�س حممد املعايطة بتتويج الفرق الفائزة بح�شور رئي�س الحتاد الأردين لكرة 

الطاولة املهند�س فواز ال�رشابي ورئي�س جلنة كرة الطاولة يف النادي ال�شيد �شليبا ايبف .

وقد مثل يف هذه البطولة كل من الالعبني :

زيد يو�شف ، اأمين مكناي ، عبد ال�شماع ، حممد العقيلي .

والنا�شئات  النا�شئني  فئة  ببطولت  فازت  والتي  الطاولة  بكرة  العمرية  الفئات  لفرق  تكرمييا«  حفال«  الإدارية  الهيئة  اأقامت 

والأ�شبال والزهرات والرباعم اإناث واملركز الثاين براعم ذكور .

وقد اأثنى رئي�س النادي ال�شيد فوزي �شنوده على جهد الالعبني والالعبات واجلهاز الفني والأولياء الأمور �شاكرًا جهودهم على 

النتائج الطيبة واملميزة التي حققوها خالل هذا املو�شم 

وقد ح�رش احلفل عدد من اأع�شاء الهيئة الإدارية ورئي�س واأع�شاء جلنة كرة الطاولة واأهايل الالعبني والالعبات ومدير الن�شاط 

الريا�شي .

مثل فريق النا�شئني كل من الالعبني ) حممد العقيلي ، نقول الدير ، خالد با�شم (

 مثل فريق ال�شبال كل من الالعبني ) ح�شن احلوراين ، عمر العويف ، ليث يو�شف ، عبد الرحمن طه (

مثل فريق الرباعم ذكور كل من الالعبني ) اليا�س عنكي ، ها�شم عو�س ، يو�شف طه ، راجي �شاعاتي ، �شيف قاقي�س ، كرم 

زيادين (

مثل فريق النا�شئات والزهرات والربعمات كل من الالعبات ) تيماء يو�شف ، �شاره طه ، تينا خوري ، كر�شنت نفاع ، جوي�س 

معلوف (

وقد ا�رشف على تدريب الفرق املدربون ) عدنان العويف ، يو�شف ا�شعد ، وائل �شواحلة ، عبد ال�شماع (

 األرثوذكسي بطل كأس االستقالل بكرة الطاولة

 الهيئة اإلدارية تكرم أبطال فرق كرة الطاولة يف النادي 
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تلقى النادي الأرثوذك�شي دعوة من اأكادميية فاطمة بنت مبارك بكرة ال�شلة لل�شيدات للم�شاركة يف البطولة الدولية والتي �شتنطلق 

فعالياتها خالل الفرتة 10 - 2014/7/17  يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وقد مت ت�شكيل الوفد على النحو التايل :

دكتور جورج ايوب رئي�شًا للوفد

املدربة �شري�شة نغوي 

الدارية  نور كيال

املعالج ر�شيد جابر

والالعبات : - 

دينا نا�رش ، تال عوي�س ، فرح نافع ، فرح عبد الرحمن ، عنود العا�شي ، دانه ف�شه ، مرح بركات ، جوانا حداد ، روبي 

حب�س ، رقيه غامن ، لنا ال�شناع ، ماريا احلن ، �شماء البيطار ، زارا النجار .

نظمت جلنة التن�س الأر�شي بالتعاون مع دائرة الن�شاط الريا�شي بطولة خمتلطة لزوجي وفردي  » ال�شيدات والرجال«  بالتن�س 

�شباح يوم  اجلمعه املوافق 2014/6/13 على مالعب النادي مب�شاركة  )16( لعبًا ولعبة وقد جاءت النتائج النهائية للبطولة  

)الزوجي (على النحو التايل :

املركز الأول : الالعب حممد حجري + �شو الكورية

املركز الثاين : الالعب من )كوري ( + ديي ) المريكي (

النتائج النهايئة لبطولة الفردي : 

املركز الول : الالعب نبيل ال�شاحوري 

املركز الثاين : الالعب مهدي عي�شى

ويف ختام البطولة قام ال�شيد وليد �شحاتيت رئي�س جلنة التن�س ومديرة البطولة ال�شيدة رندة النمري بتوزيع اجلوائز على م�شتحقيها.

سيدات كرة السلة يشاركن يف بطولة فاطمة بنت مبارك 
الدولية يف اإلمارات

ختام مميز للبطولة اخملتلطة بزوجي وفردي التنس باألرثوذكسي
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ا�شت�شاف النادي  الأرثوذك�شي نادي الراعي ال�شالح القادم من اأريحا والتقىفريق النادي مبباراة ودية حتت �شن 15 �شنة لكرة 

ال�شلة التي اقيمت يف �شالة اإميل حداد يوم ال�شبت  املوافق 2014/6/14            

واأ�شفرت نتيجة املباراة بفوز فريقنا على فريق الراعي ال�شالح 76 – 67 

األرثوذكسي يستضيف نادي الراعي الصالح

فعاليات ونشاطات جلنة األلعاب الرتفيهية
نتائج فعاليات طاولة الزهر ل�شهر اأيــــار 2014 :

املركز الأول : ناجي عمريه               املركز الثاين : عودة ال�سمايل

إعالن هام للسادة األعضاء الكرام
تعليمات نظام مكافئة الأع�ساء املعدل للعام 2014

نظام املكافئات املعدل لأع�شاء النادي والذي يتم احت�شابه على قيمة م�شرتيات الع�شو من مطاعم وكفترييات النادي و�شيطبق 

تعديل هذا النظام اعتبارًا من تاريخ 2014/6/14 على النحو التايل : 

اعتماد بطاقة ع�شوية النادي كبطاقة مكافئة يف مطعم وترا�س النادي وجميع الكفرتيات التابعة له بالإ�شافة اإىل �شفتها الأ�شلية . 

 يتم اكت�شاب النقاط وجتميعها عند ت�شديد فاتورة م�شرتياتك يف املطعم اأو املرافق املذكورة اأعاله حيث يتم احت�شاب خم�س نقاط لكل 

دينار ت�رشفه يف النادي �رشيطة ا�شتخدام بطاقة الع�شوية �شارية املفعول عند ت�شديد فاتورتك .

يتم احت�شاب النقاط املكت�شبة على قيمة م�شرتياتك قبل اإ�شافة بدل اخلدمة و�رشيبة املبيعات وتظهر النقاط املكت�شبة على فاتورتك 

حال ت�شديدها . 

يجب ا�شتخدام بطاقة الع�شوية ال�شارية املفعول عند ت�شديدك حل�شابك ولي�س بعد ت�شديد احل�شاب . 

ميكنك �رشف النقاط املكت�شبة �شابقًا والتي يتم جتميعها اإما كليًا اأو جزئيًا قبل ت�شديد فاتورتك احلالية، اأما نقاط فاتورتك احلالية 

ف�شيتم احت�شابها ل�شتعمالها يف زيارتك القادمة . 

 مقداره دينار واحد واإن ا�شتعمال النقاط املكت�شبة هو لكل مئة نقطة وم�شاعفاتها ) اأي 5 % ( . 
ً
اإن كل مئة نقطة مكت�شبة تعطيك خ�شما 

الع�شوية  ي�شاء ما دامت بطاقة  للع�شو وترحل من عام لأخر ل�شتعمالها وقتما  تبقى ملكًا  املكت�شبة والتي مت جتميعها  النقاط  اإن 

العائدة له قد مت جتديدها . 

ي�شتطيع الع�شو ال�شتف�شار عن ر�شيد نقاطه عن طريق اأمني ال�شندوق يف املطعم والكفرتيات . 

ل ي�رشى نظام املكافئات على احلفالت التي تقام بالنادي . 

يحق لإدارة النادي اإيقاف العمل بنظام املكافئات هذا اأو تعديل �رشوطه وتعليماته دون الرجوع للع�شو ودون اأن يرتتب على 

النادي اأي م�شوؤوليه مالية اأو ق�شائية .

اإدارة النادي

نشاطات اللجنة الرياضية 
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الق�س�ص  بن�رض  �سنقوم  ال�سابق،  العدد  يف  لوعدنا  تنفيذًا 

الفائزة مب�سابقة الق�سة الق�سرية يف هذا العدد

الطالب زيد جرب

ال�سف ال�ساد�ص

املدر�سة : املطران 

اجلائزة الوىل

ا�شمي �شامر، اأعي�س مع عائلتي يف خميم الزعرتي يف مدينة 

املفرق يف الأردن.

جميلة  قرية  يف  اأ�شكن  وكنت   ، �شنوات  ع�رش  عمري  كان 

هادئة يف بلدي �شوريا.

والليمون  الربتقال  اأ�شجار  به  حتيط  متوا�شع،  �شغري  بيتنا 

التي زرعها جدي وجدتي.

 كنت األعب اأنا واخوتي واأ�شدقائي كل يوم يف القرية، نتجول 

والب�شاتني  البيوت  بني  الوعرة  وطرقها  ال�شيقة  اأزقتها  يف 

بيوتنا  اإىل  فنعود   ، ال�شم�س  غروب  يحني  حتى  اخل�رشاء 

ب�شعادة  وننام  الع�شاء  طعام  ونتناول  لن�شتحم  منهكني  متعبني 

وهناء. 

يف يوم من الأيام وحينما كنت يف طريق العودة من املدر�شة 

�شماء  تغطي  كانت  طائرات  �شوت  �شمعنا  اأ�شدقائي،  برفقة 

قريتنا اجلميلة، اأ�شوات دويها العايل مل يجعلنا ن�شمع اأ�شواتنا 

ول اأ�شوات �شحكاتنا ول حتى اأ�شوات الباعة يف ال�شوق.

عمت الفو�شى يف ال�شارع، رك�س النا�س هرعني من حولنا، 

كل يحاول اأن يختباأ ويحمي نف�شه من تلك الطائرات. 

كان  فلقد  الطائرات،  هذه  واأتفح�س  ال�شماء  اإىل  اأنظر  كنت 

حلمي اأن اأكرب واأ�شبح طيارًا اأجوب العامل بطائرتي واأزور 

البلدان كلها.

هذه  لنا  حتمل  ما  حينها  اأعرف  اأكن  مل 

الطائرات، اإل اأن اأهايل القرية كانوا يطلبون 

مني الختباء منها، لأنها حتمل املوت!

مل اأكن اأعرف ما هو املوت ، ولكن بعد ب�شع 

دقائق راأينا اأ�شياء تت�شاقط من هذه الطائرات، 

وتدمر احلقول والبيوت وكل �شيء حولنا. 

حينئٍذ فقط �شعرت باخلوف والهلع، وعرفت 

والن�شاء  الأطفال  راأيت  حني  املوت  معنى 

والرجال من حويل يت�شاقطون على الأر�س 

غارقني بدمائهم. 

منها  اأحتمي  كيف  اأعرف  ومل  كثريًا  بكيت 

وكيف اأعود اإىل بيتي وعائلتي، و�شعرت اأن 

بيتنا بعيد جدًا واأنني لن اأ�شل اإليه اأبدًا.

�شماء  الطائرات  تلك  غادرت  �شاعة،  وبعد 

القرية، فعدت اإىل بيتي خائفًا م�رشعًا، لأجد 

بيتي اجلميل ال�شغري مدمرًا، حتى اأ�شجار 

احلرب والسالم
ما  على  حزينة  تبكي  الأر�س  على  كانت  والليمون  الربتقال 

حدث لنا ولبيتنا ولقريتنا. 

ي�شب  ومل  �شاملًا  عدت  اأنني  الله  وحتمد  تبكي  والدتي  كانت 

اأحد منا باأذى ، رغم كل الدمار الذي حل بالقرية والبيوت 

و�شاكنيها.

 اأما والدي فكان يجل�س حزينًا وعلى وجهه عالمات ال�شدمة 

واخلوف، ل يعرف ماذا يفعل اأو ماذا يقول.

رائحة  وكانت  كئيبة،  حزينة  قريتنا  على  الليلة  تلك  مرت 

املوت والدمار يف كل مكان من حولنا. 

خرج والدي مل�شاعدة اجلريان يف نقل امل�شابني اإىل امل�شت�شفيات 

القريبة واإيجاد ماأوى لالأهايل الذين دمرت بيوتهم ، وكنت 

قد  التي  الأ�شياء  اأفظع  الليلة لأرى  تلك  والدي يف  قد رافقت 

يراها �شخ�س يف حياته.

باأمن و�شالم ، مل  فيها  نعي�س  �شعيدة،  قرية  قريتنا  كانت  لقد 

اأكن اأدرك املعنى احلقيقي لل�شالم ول اأهميته ، حتى جاء ذلك 

اليوم وعرفت معنى اخلوف وانعدام الأمن واحلرب.

اأ�شعب ما قد يعي�شه طفل بعمري، هي  اإنها احلرب،  نعم ، 

جتربة مريرة قا�شية حرمتني ال�شعور بال�شعادة والطماأنينة يف 

قريتي و يف بلدي.

اليوم ، مل يعد حلمي اأن اأ�شبح طيارًا، بل اأن اأعود اإىل قريتي 

وبيتي ومدر�شتي.

والليمون  الربتقال  اأ�شجار  زراعة  يف  اأبي  اأ�شاعد  اأن  اأحلم   

اأ�شدقائي يف  األعب كل يوم مع  باأن  اأحلم  املدمر.  بيتنا  حول 

الطائرات  �شماع �شوت  قلق من  اأو  القرية من دون خوف 

احلربية التي جلبت لنا املوت والدمار.

اأحلم باأن يعم ال�سالم يف بلدي، ويف اأرجاء العامل اأجمع .
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الطالبة : جلني ال�سطرات 

مدر�سة : كلية �سيدة النا�رضة للروم الكاثوليك للبنات / جبل 

احل�سني 

اجلائزة الأوىل 

جال�شا  نراه  الأ�شا�شي،  ال�شاد�س  ال�شف  يف  طالب  عامر 

ي�شتمع  املدر�شي  الدوام  من  الأخرية  ال�شاعة  خالل  �شفه  يف 

التحديق  من  نظره  مينع  ان  يقدر  مل  و  العربية  اللغة  لقواعد 

بجمال مدينته »غزة ». امتد نظره بعيدا اىل املدى ال�شماوي  

و  الوطن  بحب  املتمثلة  هناك،  و  هنا  املتناثرة  بالغيوم  املليئ 

التعلق به  و حتريره من اي احتالل و ا�شتعباد .

�رشح  اىل  العودة  و  ال�شف  حجرة  اإىل  احلامل  امل�شهد  تقل�س 

اعراب  ب�شوؤال  الأ�شتاذ  فاجاأه  حيث  العربية،  اللغة  قواعد 

غريب بع�س ال�شيء. بعد ان انهى عامر اجابته اكتفى ال�شتاذ 

بابت�شامة افتخار و نظرات ا�شتغراب لنباهته ثم عاد لطب�شوره 

و عيون طالبه الوا�شعه احيانا و الناع�شة احيانا اخرى، و بعد 

حني ان�شق �شدر اجلر�س يزعق زعيق انتهاء الدوام املدر�شي 

و بخفه عجيبه انزلقت الكتب و الدفاتر و القالم اىل احلقائب 

القدام  تزاحمة  و  قوقعته  اىل  احللزون  كانزلق  املدر�شية 

طريق  يف  الكبري  امللعب  اىل  املوؤديه  باملمرات  تتدافعت  و 

امه  بيته حيث  عودتها اىل م�شكنها. و هكذا توجه عامر اىل 

بانتظاره برتحاب كبري و كلمات دافئة من بني �شفتيها و وجبة 

الكربى فهي حت�رش لزواجها و  اخته  اما  يديها،  �شاخنة بني 

ثوب أمي

و  تغني   العظمى  لفرحتها  ت�شتعد 

اما  حياتها،  ب�رشيك  ترفرف  

قلبه  اىل  املحبب  ال�شغري  اخوه 

من  انتهائه  بعد  معه  يلعب  الذي 

يغو�شان  و  وواجباته  درو�شه 

معا يف بحر الوراق و اللوان.

كان عامر يف طريقه حامال كتبه 

يفكر  الذهن  �شارد  كتفه   على 

تزلزل  بغتة  و  الغداء،  بطعام 

ارجتفت  و  قدميه  حتت  ال�شارع 

ال�شوت  �شفعة  من  القلوب 

احد  يف  �شاخط  دوي  �شمع  اذ 

الحياء القريبة هز اركان البلدة 

مت�س  مل  و  �شامعيه  نفو�س  و 

ثوان حتى انقلب امل�شاة بال�شارع 

ت�شاعد  و  ب�رشية،   زوبعه  اىل 

ظهر  الذي  الكثيف  الدخان 

خلف البيوت يدو�س �شالم العامل 

عامر  خاف  �شغرية.  كح�رشة 

و علقت �رشخه باكية بفمه كاأن 

 ، وروحه  حنجرته  جرح  �شيفا 

رك�س باأق�شى قوته و دمعه ي�شعف روؤيته، ي�شق طريقه بني 

النا�س ل يرى امامه ال �شورة اللقاء باهله �شاملني .

و و�شل اىل املكان منهكا و مازال الغبار باجلو حيث تناثرت 

احلجارة يف كل مكان و ال�رشاخ يختلط بنواح الن�شاء ، هل 

عامر  يَر  مل  ؟  در�شناه  و  عنه   حتدثنا  الذي  ال�شالم  هو  هذا 

�شاهد  الركام،  كومة  يف  حمدق  هو  بينما  و  الركام،  �شوء 

بني  بالبحث  فبداأ  ال�شالء  مرتامية  ممزقة  ال�شغري  اخيه  لعبة 

و  يبحث  ظل  و  عائلته  افراد  لحد   
ً
اثرا  يجد  لعله  ال�شخور 

ت�شفق  احلجارة  لعل  �شوت  باأعلى  بكى  و  ف�شل  لكنه  يبحث 

عليه، حاول رفع ال�شخور ولكنه كان هزيل البدن، �شعيف 

البنيه، مك�شور الفوؤاد، ل يقوى حتى على الوقوف من �شدة 

تعبه، فبدا بال�رشاخ: »اأمي اأين انت؟ اجيبيني ! اأين اأنت ؟ ل 

ترتكيني هنا وحدي !« و فجاأة ملح طرف ثوب امه الخ�رش 

الذي اهداه لها هو و اإخوته يف عيد الم. فبدا بازالة احلجارة 

عنها حتى بدا كله، نظرت اليه العيون بخجل و حزن �شديد و 

هو يحاول ايقاظها و �رشاخه الذي يعلو و يعلو و بكاوؤه ميزق 

قلوب الناظرين اليه. 

و لكن ما العمل؟ فها هو قد �شاخ فجاأة دون �شابق انذار ، و 

لكن كل ما كان يفكر فيه هو امه و �شوتها الرقيق الذي يقول: 

»حبيبي ... لن اأخذلك .. لن اأتركك .. ولن اأر�شم �شوى 

ابت�شامتك« .

فاأين ال�سالم و اأين الأمان الذي نتحدث عنه يف كل يوم
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فريد جربا عوض
إداري سابق  / عضو هيئة حترير النشرة

áYÉÑ£dGh »æØdG êGôNE’G

خـــــاطـــرة

قال ال�شاعر 

دع الأيــــام تفعـل مــات�ســــاء   

 
ُ
 اإذا حكم الق�سـاء 

ً
 وطّب نف�سا 

ول جتــزع لنــازلـة الليــالـي    

 
ُ
فمـا حلـــوادث الدنيــا بــقـاء 

H H H

اأدرج باأدناه كلمات رائعة يف التمجيد واملديح لربنا وخمل�شنا 

ي�شوع امل�شيح له املجد ، والتي كتبها وتفوه بها فيل�شوف ا�شمه 

– كايلز فلت�رش – فاأحببت اليوم اأن اأبداأ بها كمقدمة خلاطرتي 
عن املخطوفني غري املحررين حتى اليوم ، مع تقدمي عظيم 

ملجموعة  ولتحريره  لإفراجه  وتعاىل  �شبحانه  لله  ال�شكر 

اأعرب عن  راهبات معلولة وغريهن حتى الآن ، كما واأن 

الأمل الكبري يف اأن يفرج الله عز وجل عن باقي املخطوفني 

الدول  ال�شقيقة ويف غريها من  �شوريا  �شمال  وامل�شجونني يف 

 باذنه تعاىل من قيود العتقال ومن 
ً
العربية وحتريرهم قريبا 

التعّبدية  كلماته  من  فلت�رش  م�شرت  قال  فقد   ، ال�شجون  اإذلل 

املجد  له  امل�شيح  ي�شوع  وخمل�شنا  ل�شيدنا  الرائعة  والتمجيدية 

 مايلي:  
ً
والت�شبيح دائما 

هو الطريق لكل �شالٍ    .. وهو الثوب لكل عارٍ    .. وهو 

اخلبز لكل جائعٍ  .. 

وهو احلرية لكل ماأ�شورٍ  .. وهو القوة لكل �شعيفٍ  .. وهو 

ال�شحة لكل مري�سٍ  ..

وهو الروؤية لكل �رشير ٍ .. وهو الرثوة لكل حمتاج ٍ .. وهو 

احلياة لكل ميتٍ  .. 

هو ي�سوع امل�سيح

 ، وباإذن من م�شرت 
ً
وهنا يطيب يل اأن اأ�شيف من عندي اأي�شا 

فلت�رش فاأقول : 

وهو الفرج لكل خمطوفٍ 

اإذ تعددت يف عاملنا العربي حوادث الختطاف غري املربرة، 

00وللمخطوفني إنفراجًا

الرعب  نفو�شنا  يف  يثري  ب�شكل  و  الكثري  عنها  ن�شمع  وبتنا 

�شفرينا  بعودة   )  
ً
فرحا   ( عيوننا  دمعت  ولقد   ، وال�شمئزاز 

عاد  فقد   ،  
ً
موؤخرا  ليبيا  من  املخطوف  العيطان  فواز  ال�شيد 

لوطنه ولأهله ولع�شريته �شاملاٍ  وب�شحة جيدة واحلمدالله بعد 

احتجازٍ  دام اأربعة اأ�شابيع ، حيث جاء الفرج بعدها من الله 

وا�شتقبله  بالطائرة  ال�شفري  �شعادة  وو�شل   ، وتعاىل  �شبحانه 

الر�شميون والهلون بفرح كبري . 

وزير  معايل  الغاية  لهذه  عقده  �شحفي  موؤمتر  وخالل 

اإياه  الختطاف  ظروف  معاليه  فيه  �رشح   ، اخلارجية 

وامل�شاعي الدبلوما�شية املكثفة التي بذلت من اأجل الإفراج عن 

 لأهله ولوطنه . 
ً
ال�شفري املخطوف وعودته �شاملا 

ت�شدين هذه الواقعة اإىل ق�شية اختطاف املطرانني الأرثوذك�شيني 

العلي  من  واأترجى  الآن  حتى  �شنة  من  اأكرث  منذ  املخطوفني 

القدير اأن يفك من اأ�رشهما ومن اأ�رش عدد من الكهنة املخطوفني 

كذلك يف �شمال �شوريا ، فاملواطن العربي اأ�شبح ل يدري اأي 

الفو�شى  �شوى  تلك،  الختطاف  لعمليات  الآن  حتى  تف�شري 

العارمة القائمة والتي تنتاب بع�س البلدان العربية ال�شقيقة ، 

 �شوى الت�رشع اىل العلي القدير 
ً
ول جند نحن املواطنني حال 

بان ينعم على وطننا العربي الكبري بعودة الهدوء وال�شتقرار 

ال�رّش  عنا  يبعد  وان   
ً
جميعا  علينا  الغايل  الوطن  هذا  لربوع 

واىل  اأهلهم  اإىل  ب�شالم  املخطوفني  يعيد  واأن  وال�رشيرين 

للدعوات  جميب  �شميع  انه  واأديرتهم  كنائ�شهم  واىل  وطنهم 

 ، ودعونا نردد مع 
ً
ال�شاحلات والأمل كبري يف نفو�شنا دائما 

القول املاثور فنقول : 

وما اأ�سيق العي�ص لول ف�سحة الأمل


