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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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�رضورة هامة             وا�ستحقاق م�ؤجل 

بتاريخ  عقد  الذي  للنادي  العامة  الهيئة  اجتماع  يف 
الإداريني  اخلرباء  من  جلنة  تكليف  تقرر   ،2013/3/30
والقانونيني من اأع�ساء النادي العاملني لإعداد درا�سة حول 
النظام الداخلي للنادي واإجراء بع�ض التعديالت ال�رضورية 
الأرثوذك�سي  النادي  مكانة  على  للمحافظة   ) اجلوهرية   (
الأندية يف  ليبقى مميزًا ومتفوقًا على غريه من  به  والرتقاء 
امل�ستجدات  لت�ساير  التنظيمية  اأحكامه  وملتابعة  كافة  املجالت 
ال�رضيعة التي نعي�سها يف هذه احلقبة الزمنية من م�سرية النادي 
التاريخية الناجزة والتي بداأت يف اأردننا احلبيب عام 1952. 
واأجرت  عديدة  اجتماعات  بعقد  املكلفة  اللجنة  قامت 
جمموعة  باإقرار  تكللت  التي  اأعمالها  واأنهت  عدة  م�ساورات 
من التعديالت الهامة ، وقد قامت الهيئة الإدارية ال�سابقة بعقد 
ت�ساوريًا  اجتماعًا  عقدت  كما  اللجنة  هذه  مع  اجتماعات  عدة 
للهيئة العامة ح�رضه عدد كبري من الأع�ساء العاملني املهتمني 
النادي وم�سريته اخلرية حيث مت الإجماع  واملتابعني لأمور 
واأركانها  بنودها  على  والتفاق  التعديالت  هذه  معظم  على 
اأحكام  وح�سب  ال�سابقة  الإدارية  الهيئة  قامت  ثم  الرئي�سية 
النظام الداخلي بدعوة الهيئة العامة لجتماع غري عادي يوم 
2014/3/30 ملناق�سة هذه التعديالت واإقرارها ولكن مل يعقد 
الجتماع لعدم اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع الهيئة العامة 
امل�سددين  العاملني  للنادي ) 75 % من الأع�ساء  العادية  غري 

للتزاماتهم وا�سرتاكاتهم املالية ( . 
من  جمموعة  على  ونوؤكد  نو�سح  اأن  نريد  ال�سياق  هذا  ويف 

النقاط واملوا�ضيع الهامة : 
اأوًل :  اإن هذه التعديالت كانت �رضورية لأنها مت�ض م�سرية 
واجنازاته  ون�ساطاته  اأعمالة  طبيعة  يف  وتوؤثر  النادي 

امل�ستقبلية. 
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تعديل النظام الداخلي للنادي 
األرثوذكسي

الدكتور  
رجــائي نفـــاع

رئيس اللجنة الثقافية
ورئيس هيئة حترير النشرة   

 

بنية وطبيعة  الداخلي مي�ض  النظام  تعديل  اإن م�رضوع   : ثانيًا 
التزاماتهم  وبيان  الأع�ساء  وانت�ساب  الإداري  العمل 
تو�سيع  النادي عالوة على  وحقوقهم وواجباتهم جتاه 
اأطول  ملدة  اإدارية  هيئة  وانتخاب  النتخابية  القاعدة 

متكنها من حتقيق الجناز بوقت معقول . 
ثالثًا : كما اأن هذا امل�رضوع ينظم عملية اإجراءات النتخابات 
و يحدد اأع�ساء اللجنة امل�رضفة على هذه النتخابات من 
بني اأع�ساء الهيئة العامة واأ�سبحت جلنة النتخاب هي 

املرجع يف الطعون الناجتة عن عملية النتخاب . 
حلالة   « وا�سحة  تف�سريات  التعديالت  هذه  قدمت  رابعًا: 

الع�سوية « ومتى يتم جتميدها اأو اإلغائها.
التعديالت  بع�ض  لإدخال  املوجبة  الأ�سباب  باأن  نعتقد  اإننا 
و�رضورية  قائمة  زالت  ل  الداخلي  نظامنا  على  ال�رضورية 
م�رضوع  تتبنى  اأن  للنادي  الإدارية  الهيئة  على  واأمتنى 
تعديل النظام الداخلي وتعمل على عقد اجتماع للهيئة العامة 
اأ�سباب  تهيئ  اأن  بعد  العام  نهاية هذا  قبل  للنادي  العادية  غري 

وعوامل النجاح لهذا الجتماع .
ولنادينا العريق كل اخلري والتقدم والنجاح والفالح . 

والله امل�فق
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عندما بداأ قلمي يخط هذه الكلمات و�سل عدد ال�سهداء اإلى 678 
�سهيدًا وعدد اجلرحى اإلى Q 4250 جريحًا. ويبدو اأنه عندما 
يحمل اأحٍدٌ قلمًا ليكتب عن غزة يكون عدد ال�سهداء واجلرحى 
قد ارتفع ارتفاعًا ه�سترييًا جنونيًا... تبًا لهذا القلم.                                                                   
والأج�ساد  والأ�سالء  الدماء  �سالل  يف  نقول  اأن  ع�سانا  ماذا 
من  اأعدادها  نح�سي  ونحن  اأمامنا  تتمزق  التي  الفل�سطينية 
القتلى واجلرحى وامل�سوهني.                                                                

كميل رفيدي
عضو جلنة النشرة

لفلسطني النصر ولغزة كل العزة
األعضاء يكتبون

الأبطال  املقاومني  اأمامه من خمرج لإخ�ساع  العدو  يَر   مل 
والذين مل ي�ستطع اأن ينال منهم، اإلى البط�ض والفتك بعائالتهم 
خالل  البيوت  برتك  فينذرونهم  ح�ساباتهم،  يعيدون  لعلهم 
هربهم  اأثناء  با�ستهدافهم  يقومون  ثم  ومن  معدودات  دقائق 
بقنابل خا�سة بقتل الب�رض، اإذ تنفجر هذه القنبلة على ارتفاع 
بربريًا  ح�سدًا  الأرواح  لتح�سد  الأر�ض  �سطح  اأمتارعن   7

وح�سيًا �سهيونيًا بامتياز.                          
اإننا يف النادي الأثوذك�سي نقف اإلى جانب �سعبنا يف غزة ها�سم 
والقوى  الهيئات  كافة  ونحيي  ال�رض�سة  الهجمة  هذه  وجه  يف 
ال�سعبية الأردنية  التي ت�ساند اأهلنا �سد العدوان. ول بد لنا هنا 
اأن ن�سيد مبوقف جاللة امللك املفدى واحلكومة الر�سيدة التي ما 
�سمو ويل  راأينا  فقد  اأهلنا يف غزة  اإلى  قدمته  اإّل  ادخرت جهدًا 
اعداد  على  �سخ�سيًا  ي�رضف  امللك  جاللة  من  وبتوجيه  العهد 
قوافل امل�ساعدات الإن�سانية التي �سريها الردن ل�سعبنا املنكوب 

يف غزة. كيف ل وهي مرقد جده 
الأردين  امل�ست�سفى  اأما  الأكرب. 
دليل  خري  فهو  القطاع  يف  الدائم 
على الأخوة بني ال�سعبني.                                                                                   
املحتدم  ال�رضاع  �سياق  ويف 
باأن  يفيد  خربًا  الآن  �سمعت 
الطريان  �رضكات  من  العديد 

الأمريكية والأوروبية والعاملية وعلى راأ�سها امللكية الأردنية 
يطلقون عليه  والذي  اللد  اإلى مطار  كافة رحالتها  قد علقت 
زورًا اإ�سم )بن غوريون( وذلك لأنه مل يعد امناً، وقد اأم�سى 
لهذا  الأوان  اآن  لقد  الغا�سب.  الكيان  يهزهذا  مما  خاويًا، 
الكيان املتغطر�ض اأن يقتنع بعدم جدوى �سيا�سته العن�رضية اإن 
اأراد اأن يعي�ض يف هذه املنطقة عي�سًا م�سرتكًا مع �سعوبها واأن 
�سيا�سة الف�سل العن�رضي )البرتايت(  والأ�سوار العازلة قد 
�سقطت يف القرن املا�سي يف كافة انحاء العامل، واإنا على يقني 
فل�سطني ولو بعد حني. تاريخ هذه الأر�ض  �ست�سقط يف  اأنها 
اإلى ان يرحلوا،  الغزاة و�سيبقى يقاومهم ويالحقهم  يرف�ض 
ولنا يف احلمالت ال�سليبية درو�سًا تاريخية لإدارة ال�رضاع.                                                                                             

ما  ولكن  خا�رض،  العدو  ورهان  املقاومة  على  خوف  ل 
والذين  الأعداء(  )الأخوة  مواقف  العني  ويدمع  القلب  يدمي 
من  ويعملون  الطاهرة  الدماء  على  الظالم  يف  يرق�سون 
ومن  املنجزات.  على  الإلتفاف  اأجل  من  الطاولة،  حتت 
ماآثرالقول: »عندما فتحت اأبواب احلرية راأيت بع�ض العبيد 

يرف�سون الدخول«. اأفالطون  
مالحظة: هذه الإح�سائية كانت م�ساء 2014/7/23 عند   Q

كتابة هذا املقال. وقبل طباعة هذا العدد و�سل عدد ال�سهداء 
اإلى 1845 �سهيدًا وعدد اجلرحى9450 جريحًا حتى التهدئه 

الإن�سانية الخرية....
املجد واخلل�د ل�سهدائنا الأبرار واإنا لعائدون. 

ا�ست�سهد حتت النقا�ض 
وعالمات اخل�ف على 

وجهه

ا�ست�سهد حتت النقا�ض 
وعالمات اخل�ف على 

وجهه

امل�سلم�ن يحي�ن ليلة القدر يف 
احدى كنائ�ض غزة

كلمات من طفل م�ساب
» عم� م�سان الله ل تخليني ام�ت «

كلمات من طفل م�ساب 
» عم� م�سان الله ل تخليني ام�ت « 
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بح�سور اأكرث من األف �سخ�سية عربية اأرثوذك�سية عقدت الهيئة 
من  ال�سابعة  ال�ساعة  الندوة  هذه  الأرثوذك�سي  للنادي  الدارية 
م�ساء يوم اخلمي�ض املوافق 2014/7/24  يف قاعة وهبة متاري 
�سبيطة  اأ�ساقفة  رئي�ض  حنا  عطالله  املطران  برعاية  واملطعم 
الر�سمندريت  الآباء  قد�ض  ومب�ساركة  الأرثوذك�ض  للروم 
ب�سل  ميليتيو�ض  وال�سمندريت  عطالله  خر�ستوفورو�ض 

وال�سمندريت اأثنا�سيو�ض قاقي�ض.
يف البداية طلب مدير الندوة الدكتور رجائي نفاع رئي�ض اللجنة 
وقال  الأبرار.  ل�سهدائنا  اإجالل  �سمت  دقيقة  الوقوف  الثقافية 
م�سيحي  من  الأكرب  الن�سبة  ي�سكلون  الأرثوذك�ض  العرب  باأن 
اأو  دينية  كاأقلية  اليهم  النظر  يجب  ل  والذي  العربي  امل�رضق 
قومية بل جزء ع�سويا من الن�سيج الجتماعي واملكون الوطني 
الطائفة  لأبناء  الأخري  احلراك  اأن  واأ�ساف  لالأمة.  والقومي 
حالة  �سد  حقيقي  نهو�ض  حالة  �سكل  قد  الأرثوذك�سية  العربية 
الأحباط التي عا�ضوها خالل احلقبة املا�ضية وبدعم من املوؤ�ض�ضات 

الأرثوذك�سية العتيدة.
والقى رئي�ض النادي الأرثوذك�سي  ال�سيد فوزي �سنوده كلمه قال 

فيها :

املستجدات يف القضية األرثوذكسية ومسرية النهضة

ا�سعد الله م�ساءكم بكل اخلري واملحبة ،،، 
زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  وي�رضفني  ي�سعدين 
واجلمعيات  الأرثوذك�سي  للنادي   – الإدارية  الهيئة  اأع�ساء 
هذا  يف  الرتحيب  اأجمل  بكم  اأرحب  اأن  ال�سقيقة  الأرثوذك�سية 
اللقاء املهم  كذلك با�سمنا جميعًا نرحب ب�سيادة املطران عطا الله 
والر�سمندريت  عطالله  خر�سيتوفور�ض  والأر�سمندريت  حنا 
وكلنا  قاقي�ض  اثنا�سيو�ض  والر�سمندريت   ، ب�سل  ميالتيو�ض 
اأمل اأن ن�ستمع يف هذه الأم�سية اللطيفة واملباركة بوجود هوؤلء 
الكهنة الأجالء لنفهم التطورات يف الق�سية الأرثوذك�سية والتي 
الرعية  ُتهم جميع مكونات  بامتياز  اأ�سبحت بحق ق�سية وطنية 

امل�سيحية والأرثوذك�سية ب�سكل خا�ض يف الأردن وفل�سطني .
مني  اقدر  الأجالء  فالآباء  ق�سيتنا  عن  للحديث  اأتتطرق  لن  اأنا 
ولكن للعلم اأدرج تاليًا بع�ض احلقائق واملعلومات التي يجب على 

اجلميع ان يعرفها وهي : 
وفل�سطني  الأردن  الأرثوذك�ض يف  العرب  امل�سيحيون من  كان 
قبل مئة عام ميثلون اأكرث من 95% من ال�سكان امل�سيحيني ، اأما 
الآن فان الكثري ... الكثري منهم ان�سم اإلى كنائ�ض اأخرى وذلك 
وهذا  ب�سوؤونهم  الروحية  الرئا�سة  اكرتاث  وعدم  اإهمال  ب�سبب 

النف�ض بدًل من الهتمام والرعاية الروحية لأبناء  اأمر يحز يف 
الرعية كانت النتيجة عك�ض ذلك وكان اهتمام الرئا�سة الروحية 
�ساءوا  كيفما  بالأموال  الأمالك والت�رضف  ت�رضيب  بكيفية  فقط 

دون رقيب اأو ح�سيب .
 35 من  اأكرث  بتعليم  الأرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  جمعية  قامت 
كاهنا على ح�سابها اخلا�ض بجامعة البلمند / لبنان ولولها ملا كان 

عندنا كهنة موؤهلني لن البطريركية مل تقم بهذا الواجب.
يف عام 1910 كان هناك راهب من اآل الهل�سة برتبة ار�سمندريت 
وكان ع�سوًا باملجمع املقد�ض بالقد�ض ، اأين اأبناء ع�سرية الهل�سة 

الآن من رهبان وراهبات !!!
يوجد يف ع�سرية بدر / �سمال الأردن الآن مطران واأكرث من 
 25 من  اأكرث  احلجازين  ع�سرية  من  وكذلك  وراهبة  كاهنًا   20
كاهنا وراهبة يعملون يف بطريركية الالتني ...... اأين نحن 

من هذه الأرقام بالكني�سة الأرثوذك�سية ؟!
كهنة  ت�سعة  بر�سم  ال�سيف  هذا  الالتني خالل  بطريركية  �ستقوم 

جدد عرب لين�سموا للعمل يف كنائ�ض بطريركية الالتني.
لدينا مطران واأكرث من ثمانية رهبان عرب يخدمون باليونان 
عندنا،  قبولهم  ترف�ض  وبطريركيتنا  وا�سرتاليا  ولبنان  وم�رض 
اأين نحن من هذه الأرقام بالكني�سة  الأرثوذك�سية األي�ض من حق 
اأبناء هذه البلد ان ينخرطوا يف �سلك الرهبنة بدل من ا�سترياد من 
لي�ض لهم انتماء ومنحهم اجلن�سية الأردنية �ساأكتفي بهذه املعلومات 

واأقول ل يحرث الأر�ض اإل عجولها.
قبل  من  واحلقائق  الأرقام  هذه  على  ال�سوء  اإلقاء  يتم  اأن  اأماًل 

الكهنة الأجالء .
نت�رضع اإلى العلي القدير اأن ينعم على الأردن بالأمن والأمان 
ابن  الثاين  عبدالله  امللك  اجلاللة  �ساحب  ظل  يف  وال�ستقرار 

احل�سني حفظه الله ورعاه .
النادي  يف  ثانيًة  جميعًا  بكم  ومرحبًا  والتقدير  ال�سكر  مع 

الأرثوذك�سي . 
 - املو�سل  يف  فل�سطني،   - غزة  يف  الن  املتزامنة  احلوادث 
التي بال  الق�سية الرثودك�سية  العراق و�سوريا، بال�سافة الى 
اجبار  هدفها  عبارة عن خطة  �سنة هي  مئتي  اأكرث من  منذ  حل 
اآباء  اأقوال  ح�سب  اأوطانهم،  مغادرة  على  امل�سيحيني  العرب 

الكني�سة الرثوذك�سية العرب .
الرثوذك�ض:  الآباء  يلتقي  نوعها،  من  الولى  احلادثة   يف 
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الر�سمندريت  فل�سطني،  من  حنا  عطالله  املطران  �سيادة 
ب�سل  ميليتيو�ض  وال�سمندريت  عطالله  خر�ستوفورو�ض 
وال�سمندريت اأتنا�سيو�ض قاقي�ض، مع اأكرث من �سبعمئة ع�سو من 
لعالن  حركة  الرثودك�سي  النادي  يف  الرثودك�سية  الرعية 
حقوقهم  العرب  الكني�سة  اآباء  اعطاء  الى  تهدف  التي  الأ�سالح 

ال�رضعية.

كلمته  يف  حنا  عطالله  املطران  �سيادة  حيا  الرئي�ض  كلمة  وبعد 
اأننا  وقال«  الرثوذك�سي  املوقف  اأبرز  الذي  ال�سبابي  احلراك 
بهذه اللحظات ن�سنع تاريخا جديدا«  واأ�ساف ،  »اننا نرف�ض 
املمار�سات  نرف�ض  ....و  والداع�سية  ال�سهيونية  العن�رضية 

بحق الكلرييو�ض العربي«. 
كما اأفاد  �سيادة املطران عطاالله حنا  باأن ما يقوم به اآباء الكني�سة 
حركة  لي�ست  الرثوذك�سي  العربي  ال�سباب  وحركة  العرب 
»ل�سنا   ل�سانه  على  جاء  فقد  ا�سالحية.   حركة  هي  بل  ان�سقاقية 
عن  وندافع  وقد�سنا  ووطننا  كني�ستنا  نحب  بل  ان�سقاقية  حركة 
موؤ�س�ساتنا، وقررنا اأن نخو�ض هذه امل�سرية ال�سالحية لتحقيق 
نخاف  ولن  الو�سط  ال�رضق  يف  امل�سيحي  للح�سور  الجنازات 
من التحري�ض والتهديد والبتزاز، بل مطالبنا عادلة تهدف الى 

ا�سالح و�سع البطركية والكني�سة الرثوذك�سية.«
اإن الأحداث املتزامنة الن يف كل من  ال�سفة الغربية وقطاع 
الق�سية  الى  بال�سافة  و�سوريا،  العراق  يف  املو�سل   ، غزة 
�سنة  مئتني  من  اأكرث  منذ  حل  بال  تزال  التي  الرثوذك�سية 
مغادرة  امل�سيحيني  العرب  اجبار  هدفها  خطة  عن  عبارة  هي 

اأوطانهم، ح�سب اأقوال اآباء الكني�سة الرثوذك�سية العرب.
وا�سار �سيادة املطران بانه واباء الكني�سة الرثوذك�سية يرف�سون 
�سيا�سات قادة  الكني�سة  اليونان وو�سفها باأنها متحيزة �سد اآباء 
الكني�سة العرب وقال باأنهم يرف�سون ب�سدة هذه املمار�سات كما 
�سد  واملمار�سات  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  ال�ستعمار  يرف�سون 

امل�سيحيني يف العراق و�سوريا.
توحد  الرثوذك�سية  الق�سية  باأن  املطران  �سيادة  واأ�ساف 

امل�سيحيني وامل�سلمني. 
ال�سعيد،  الفطر  عيد  مبنا�سبة  امل�سلمني  جميع  الباء  با�سم  وهناأ 
و�سجع على العمل �سويا، م�سلمني وم�سيحيني، من اأجل تر�سيخ 

التطرف  ورف�ض  الديني  والخاء  الت�سامح 
امل�سيحيني  ي�رضد  الذي  ال�سهيوين  ال�رضائيلي 
وغري امل�سيحيني، وقد اأكد باأن لدفاع عن الكني�سة 

واجب كل عربي م�سلما كان اأم م�سيحيا.
عطالله  خري�ستوفورو�ض  الر�سمندريت  قال 
العربية  الوحدة  على  للتاأكيد  هو  التجمع  هذا  ان 
حقوق  لبراز  الو�سط  ال�رضق  يف  امل�سيحية 

الكني�سة الرثوذك�سية العادلة.
واأ�ساف باأن »قلبي يتمزق على  الكني�سة،  واإن 
ومبحبة  العربي  ببعدها  عنها  اأتكلم  التي  الق�سية 

امل�سيح الذي بذل نف�سه خلال�ض العامل.«
الكني�سة  لب�سمات  واأ�سار الر�سمندريت عطالله 

تحقيق رىل سامعني عضو هيئة تحرير النرشة

وهناك  التاريخ  مراحل  كل  املوجودة يف  العربية  الرثوذك�سية 
م�سيحيني  غري  اأنهم  على  وت�سويرالعرب  حموها  تريد  جهات 

وجتريد الكني�سة من ال�سفة الروحية الوطنية.
وقال ان الذي جعلنا نخرج عن �سمتنا �سعورنا بامل�سوؤولية اأمام 

الله والرعية وباأن الكني�سة ووطننا وعروبتنا بخطر. 
وجاء عل ل�سانه » اأن الذي ل يتكلم يكون خائنا للكني�سة ووطنه. 
واذا كان الله معنا ونحن حري�سون على وجود الله بيننا، علينا 
اأن نكون اأمناء.  فال تخافوا، ال�رض مهما قوّي ف�سينتهي والباطل 
مهما ا�ستعر�ض نفوذه �سيبقى ي�رضخ.  نحن مع النور واحلق.«  
وقد بني الر�سمندريت اأي�سا اأن ما ميار�ض �سد الكني�سة ميار�ض 
من»  خائفه  فل�سطني  يف  اليونانية  الكني�سة  وبان  الفكر،   �سد 
املنطقة  يف  الولى  كانت  الرثوذك�سية  الكني�سة  وباأن  فكرنا« 

وكانت الأقوى،  اأما الن فاملجتمع الرثوذك�سي يف انح�سار.
الهوية  بخ�سارة  ن�سمح  لن  »�سوف  الغفري:   للح�سور  وقال 
الرثوذك�سية.  نعلم اأن الله معنا و�سوف نعمل على حتقيق احلق 

والعدل.«
»غري  املمار�سات  عن  ب�سل  ميليتيو�ض  الر�سمندريت  وحتدث 
هذه  عن  اأمثلة  عدة  و�رضب  اليونانية،  لالدارة  القانونية« 
اأمالك  ثلث  متلك  الكني�سة  ان  ومنها  القانونية،  غري  املمار�سات 
اأي ميزانية موثقة ول  لديها  التاريخية، ولكن ليوجد  فل�سطني 

يوجد اية  قيود  حما�سبية قطعيا. 
ومن جانبه ت�ساءل الر�سمندريت اثنا�سيو�ض قاقي�ض وقال :  ملاذا 

يحاربوننا ويحاربون الكهنة العرب؟  
»اأنهم يحاربوننا من خالل عدم تطبيق نظام البر�سيات الذي 
اليونان  يف  مفعل  هو  بينما  العربية  كني�سيتنا  يف  مفعل  غري  هو 

ورو�سيا واأنطاكيا.«
وال�سالحيات  الكاملة  القوة  مينح  الكن�سي  النظام  بان  وا�ساف 
التن�سئة  عن  وامل�سوؤول  الرعية  ينتخبه  الذي  املحلي  لال�سقف 
تهتم  اكلرييكية  مدر�سة  بناء  خالل  من  رعويته  داخل  الروحية 

بجيل روحي.

ويف نهاية الندوة نا�سد ال�سيد روؤوف اأبو جابر، الرئي�ض الفخري 
جلمعية النه�سة الرثوذك�سية جاللة امللك عبدالله الثاين والرئي�ض 

حممود عبا�ض باأن ينظرا الى الق�سية الرثوذك�سية بان�ساف.
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ديانا صابات 
نصار 

عضو اللجنة الثقافية 

ي�سـر رئي�ض واأع�ساء الهيئة الإداريـة للنـادي الأرث�ذك�ســي
دعوتكـم حل�سور الندوة التي تقيمها اللجنة الثقافيــة بعنــــوان

  ) املراأة الأردنية بني احلق�ق وال�اجبات(
ت�سارك بها

�سعادة العني اميلي نفاع  و�سعادة النائب وفاء بني م�سطفى 
و�سعادة ال�سيدة اأمنه الزعبي )رئي�سة احتاد املراأة الأردنية ( 

وذلك فـي متــام ال�ساعــة ال�ساد�سة والن�سف مــن م�ســاء يــوم الثالثاء املوافــق  2014/8/12 

يف قاعة وهبه متاري مبقر النادي الأرثوذك�سي يف عبــدون

األعضاء يكتبون

املواطنني  لدى  املياه  ا�ستهالك  كّميات  تزداد  يوم  بعد  يومًا 
وال�سباحة  وال�ستحمام  والغ�سيل  ال�رضب  لأغرا�ض،  كافة 
واملاء  ال�رضورّية.  اليومّية  ال�ستخدامات  من  وغريها 
اأو  احليوان  اأو  لالإن�سان  ميكن  ل  للحياة  �رضوري  عن�رض 
النبات ان يعي�ض بدونه، وهي نعمة من نعم الله التي يجب 

املحافظة عليها. 
تر�سيد ا�ستهالك املياه: ال�ستخدام الأمثل للمياه بحيث يحقق 
يف  املمكنة  التكاليف  وباأرخ�ض  كمّية  باأقّل  منها  ال�ستفادة 

جميع املجالت.
تر�سيد ا�ستهالك املياه من مكارم الأخالق واأف�سل الأعمال.

اأهمّية توفري املياه:
•  لأنها حتّد من نق�ض املياه يف احلا�رض 

ترشيد استهالك املياه
•  لأنها توفر املياه لالأجيال القادمه

•  لأن ذلك يوّفر املال واجلهد
• لأنها ق�سّية وطنّية ونبيلة

و�سع  النادي  اإدارة  ارتاأت  وقد 
املل�سقات التالية يف مرافق النادي : 
•  يجب اأن تكون مدة ال�ستحمام 

ق�سرية و�رضيعة ) 2-3( دقائق فقط
•  تاأكد من اإغالق احلنفّية جّيدًا عند النتهاء من ا�ستخدامها

•  املياه ت�ساوي احلياة
•  املحافظة على املياه ت�ساوي امل�ستقبل

•  ل تنتظر اجلفاف. حافظ على املياه اليوم

  ناأمل من الع�ساء الكرام القت�ساد يف ا�ستهالك املياه يف النادي وكذلك يف البيت لي�سبح ذلك ا�سل�ب حياة، 
ولنجعل وقت ال�ستحمام 3 دقائق على ابعد تقدير ول نرتك �سنابري املياه مفت�حه طيلة وقت ال�ستحمام،  

ولنتذكر ان الردن من افقر 10 دول يف العامل باملياه
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package and its content, 
which made all the differ-
ence,” Nimat said.
In Madaba, 30km south-

west of Amman, 
civil engineer 
Saed Hadda-
din volunteered 
with young Mus-
lims and Christians 
to distribute water and dates at 
traffic lights with the We are 
All Jordan Youth Commission.   
Haddadin said these initiatives 
strengthen the social bonds that bring 

people together.
“Such a move brought us, Christians and Muslim 
in Madaba, even closer. At a young age we learn 
that we should treat each other with respect re-
gardless of religion.”
Ramadan, the ninth month of the Muslim lunar 
calendar, is a special opportunity that everyone 
should take to benefit society, Haddadin said.
In Zarqa Governorate, 22km west of Amman, the 
Latin School boy scouts decided to spread the 
spirit of Ramadan in their community.
After receiving the governor’s approval, sales 
representative Rakan Fakhoury worked with 23 
boy scouts to distribute water and dates near traf-
fic lights for one day.
He said the boy scouts will never forget the reac-
tions they received from the public.
“We knew that such an initiative would bring a 
smile to people’s faces and joy to their hearts, but 
many surprised us with even more,” said Fakhoury.
He added that several Muslims stopped their cars 
and came to “simply shake hands with the boy 
scouts”, others offered to buy water and dates and 
help with distribution.
Fakhoury said that he remembers when he was 
young that Christians and Muslims used to cook 
and eat together during Ramadan.
Distributing dates and water to motorists is a way 
to keep that tradition alive.

األعضاء يكتبون

رىل السماعني
عضو هيئة حترير النشرة

صحفية يف اجلوردن تاميز

by Rula Samain | Jul 17, 2014
rulasamain@gmail.com 
AMMAN — In a spontaneous move, Christians 
around the Kingdom came together over the past 
two weeks to offer Muslim motorists still on the 
road at sunset water and dates to break their Ra-
madan fast.
In four groups of eight or 10, young Christians 
distributed packages that included water, dates 
and two bookmarks during iftar time to motorists 
in Marj Al Hamam, Sweileh and the Bashiti traffic 
light areas in Amman.
They also distributed the packages in Mahis in 
Fuheis District, some 20km northwest of Amman, 
in Balqa Governorate, said Munther Nimat, secre-
tary general of the Bible Society, which launched 
the initiative.
“The bookmarks have quotes on coexistence... 
along with pictures of a church and a mosque,” 
Nimat said.
He recounted one of several “pleasant incidents” 
that took place while the youths were distributing 
the packages.
“After receiving the package and when the traffic 
light turned green, one of the cars parked on the 
right, and the motorist came back towards one of 
the youths who gave him the package. 
“At first, we thought something wrong must have 
happened, but it turned out that the driver just 
came back to thank us for the elegance of the 

Christians distribute iftar pack-
ages to Muslim motorists at sunset

Volunteers distribute dates and 
water to motorists in Madaba 
earlier this week (Photo cour-
tesy of We are All Jordan Youth 
Commission-Madaba)

Volunteers distribute dates and 
water to motorists in Madaba 
earlier this week (Photo cour-
tesy of We are All Jordan Youth 
Commission-Madaba)

شبان مسيحيون يوزعون املياه والتمور 
على السائقني الصائمني ساعة االفطار 
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العناية باحليوانات املنزلية 
بقلم 

 الدكتور غازي مصطفى

اأ�سبحت احليوانات املنزلية ذات اهمية كبريه لدى العديد من 
ال�رض حيث يتم تربية الكالب القطط بغر�ض الرتفيه واإدخال 
امل�سوؤولية  حتمل  الأطفال  وتعويد  للنفو�ض  والراحة  ال�سكينة 
النفو�ض  تهذيب  اأ�سا�ض  النبيله  القيم  هذه  وال�سفقه.  واحلب 
لالإن�سان  اأف�سل  م�ستقبل  فيه  ملا  والعمل  امل�سوؤوليات  وحتمل 

والبيئية املحيطة به.
باقتنائه يف املنزل يتوحب  كيف نختار احليوان الذي نرغب 
اقتناء احليوان والتفاق  العائلة كافة يف  اأفراد  مراعاة رغبة 
قد  فيه  يكون  بعمر  احليوان  اختيار  ويجب  به  العتناء  على 
اخذ املناعة من اأمه ولي�ض عر�سة لال�سابه بالمرا�ض حيث 
ذلك  املبكرة وبعد  الأعمار  لالأبناء يف  مناعة  تعطي  الأمهات 
احلر�ض على متابعة تطعيم احليوان ب�سكل دوري حيث ان 
التطعيم الول بعمر �سهرين ثم جرعة تطعيم داعمة بعد �سهر 

ثم التطعيم ال�سنوي.
للديدان مهمة جدا مبعدل كل  الطارده  فان اجلرعات  كذلك 
وجرعات  اللقاحات  اعطاء  يف  الفراط  وان  مره  )�ضهر( 
الديدان ي�سعف احليوان ويعر�سه للعديد من امل�ساكل ال�سحيه 

غري ال�رضوريه.
مر�ض  من  خلوفها  القطط  اقتناء  تخ�سى  ال�رض  من  العديد 
الجها�ض) التك�سوبالزما( حيث ان هذا املر�ض منت�رض كثريا 
احلمل  اثناء  املناعة   البنات  تعطى  الأمهات  فان  الأردن  يف 
وتبقى هذه املناعة ثابته ال يف حال التعر�ض ملر�ض �سديد �سببه 

الإجهاد.
احلمل  ب�سبب  الكبري  لالجهاد  يتعر�سن  احلوامل  ال�سيدات 
باملر�ض  ال�سابه  اإلى  يوؤدي  قد  الذي  المر  املناعة  و�سعف 
ومن ثم الإجها�ض ولكن ميكن جتنب ذلك عن طريق فح�ض 
الدم لدى الم احلامل عند عمر3 �سهور من احلمل وحتديد 
ن�سبه الإ�سابة واإذا ما كان يتوجب  املعاجلة وال�ستمرار يف 

احلمل ب�سكل �سليم.
وكذلك فان احل�رضات اخلارجية) الطفيليات اخلارجيه( ميكن 
ومنها  طبيعية  منها  للح�رضات  طارده  مبواد  عليها  ال�سيطرة 

�سناعية.
الكالب والقطط يتوجب تدريبها على اخلروج يف مكان حمدد 
بو�سع طبق خا�ض لذلك وحيث ينظف ب�سكل م�ستمر ومن ثم 

غ�سل اليدين جيداً .
ال�سخ�سية  بالنظافة  الهتمام  �رضوره  الطفال  تعليم  ويجب 
اليدين  غ�سل  قبل  ماأكولت  او  م�رضوبات  اي  تناول  وعدم 

جيدا.
والمر�ض املعديه اخلطريه مثل ال�سعار ميكن جتنبها بوا�سطة 
املواظبه على حت�سني احليوانات باللقاحات ال�سنوية وعر�ض 
احليوانات على الطبيب البيطري وان كان �سليما على القل 

مرة �سنويا.

طي�ر الأقفا�ض 
•  يجب اأن يكون القف�ض كبريا قدر 
الإمكان ليتمكن الطائر من احلركة 
ويرفرف  جناحيه  ويفرد  ب�سهولة 
على  املحافظة  مع  التقييد،  دون 

نظافة القف�ض با�ستمرار.
• يف�سل ا�ستخدام جماثم من اأغ�سان الأ�سجار الطبيعية ذات 
تت�سخ  عندما  تبديلها  على  احلر�ض  و  املتنوعة،  الثخانة 

حفاظا على �سحة اأرجل الطائر.
واحدة  مرة  الطيور  بيوت  تنظيف  على  احلر�ض  يجب    •
بقدر  دائم  ب�سكل  الزرق  واإزالة  الأقل  على  ا�سبوعيًا 
فعالية  املطهرات  اأكرث  من  ال�سم�ض  اأ�سعة  وتعترب  الإمكان 

ورخ�سا.
تنظيف  يجب  طفيلي  اأو  خمجي  مر�ض  ظهور  حال  يف    •

البيوت ب�سكل جيد مرة يوميا.
•  ل ت�سع قف�ض الطيور فوق اأماكن الطعام واملاء

•  ل ت�سع قف�ض الطيور يف تيار هوائي بجانب النافذة مثال، 
اإذ اأن ذلك يوؤدي اإلى مر�ض الطائر.

فاأ�سعة  املبا�رضة،  ال�سم�ض  اأ�سعة  عن  بعيدا  القف�ض  �سع    •
ال�سم�ض املبا�رضة ت�سبب اجلفاف للطائر اأو موته. احر�ض 
واحليوانات  القطط  متناول  عن  بعيدا  القف�ض  يكون  اأن 
الكبرية الأخرى حتى ل ي�ساب الطائر ب�سدمة قد توؤدي 

اإلى موته هلعا.
•  تذكر اأن تربية الطيور يف اأقفا�ض مزدحمة قد يوؤدي اإلى 
ميكنك  احلال  هذه  ويف  املدورة  املعوية  بالديدان  اإ�سابتها 
احل�سول على الدواء املنا�سب باإ�سافته اإلى الطعام اأو املاء 

بعد ا�ست�سارة الطبيب.
•  اأعط حيوانك املنزيل ال�سغري فر�سة كي يعتاد على يديك 
ودعه  نحوه  بلطف  يديك  حرك  التقاطه  حتاول  اأن  قبل 

ي�سمها.
•  دائما تعزل الطيور املري�سة عن باقي الطيور.

تكون  قد  املر�ض  فاأعرا�ض  الطيور  تراقب  اأن  تذكر    •
ازدياد  الري�ض،  نف�ض  الوزن،  فقدان  ال�سهية،  )�سياع 
معدل التنف�ض، اإ�سهال، اأجنحة متهدلة، انقالب يف الراأ�ض 

والرقبة، ارت�ساحات اأنفية اأو عينية(.
لها  ت�سمح  ول  املري�سة  الطيور  نقل  اأو  بيع  يجوز  ل    •

بالطريان.
التي تعي�ض ب�سكل حر )الطيور  جتنب الإم�ساك بالطيور    •
على  توؤثر  ل  وحتى  �سليمة  البيئة  على  للحفاظ  الربية( 

التوازن احليوي.
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لع�ساء  مفتوحة  بطولة  النادي  يف  ال�سباحة  جلنة  اأقامت 
احلادية  ال�ساعة  وال�سيدات  للرجال  ال�سن  كبار  من  النادي 
 2014/7/25 املوافق  اجلمعة  يوم  �سباح  من  ع�رضة 
�سنودة  فوزي  ال�سيد  النادي  رئي�ض  من  كرمية  وبرعاية 
وم�ساركة كبرية من عائالت النادي يتقدمهم اأع�ساء الهيئة 

الدارية ورئي�ض اع�ساء جلنة ال�سباحة.
بهذه  كلمه  كيال  عي�سى  ال�سيد  ال�سباحة  جلنة  رئي�ض  والقى 

املنا�سبه .
فوزي  ال�سيد  فيه  �سارك  ب�سباق  للبطولة  مميز  وباإفتتاح 
الداره  جمل�ض  اع�ساء  وال�ساده  النادي  رئي�ض  �سنودي 
و  عن�رضه  ابراهيم  و  ال�رض  امني  حلته  رميون  املهند�ض 
الدكتور جورج ايوب و عي�سى كيال رئي�ض جلنة ال�سباحة.

و�سارك يف هذه البطولة من الأع�ساء الرجال 40 م�ساركا 
ً ومن الأع�ساء ال�سيدات 15 م�ساركه من خمتلف الأعمار 
املراكز  على  ميداليات  توزيع  للجن�سني ومت  �سباق  يف 16 
للعائالت  ممتع  تتابع  �سباق  جرى  كما  الأولى،  الثالث 
�ساركت فيه 6 عائالت حيث مت توزيع هدايا على الفائزين.

حظيت البطولة مبتابعة عـدد كبري جدُا مـن اع�سـاء النادي 
واأهالــي امل�ساركيـن واأحفادهـم الذين قاموا بت�سجيع و حتفيز 
البطولة  �سباقات  جميع  على  جمالية  ا�سفى  مما  امل�ساركني 
جلي،  ب�سكل  البطولة  اإدارة  مع  الأع�ساء  تعاون  ولوحظ 

كما ا�رضوا على اقامة بطوله اخرى قبل نهاية املو�سم.
العمريه  الفئات  من  النادي  اأع�ساء  من  كبري  عدد  تواجد 
مماثلة  بطولة  باأقامة  اأي�سُا  طالبوا  والذين  �سنُا،  الأ�سغر 

لهم. 
هذا و�ستقام بطولت متنوعة ملختلف الأعمار.

جلنة املسابح تقيم بطولة الفئات العمرية  للسباحة 
بأجواء عائلية بهيجة

نشاطات اللجنة الرياضية 

ب�ضكل  الريا�ضي  الن�ضاط  ودائرة  الأرثوذك�ضي  النادي  اأ�رسة  تقدم 
النادي  يف  ال�سلة  كرة  لالعبات  والتربيك  التهنئة  اأجمل  خا�ض 

بح�سولهن على درجات متقدمة يف التح�سيل العلمي وهن : 
1. الالعبة دينا منذر هل�سه ح�سلت على درجة املاج�ستري يف الإدارة 

الريا�سية من جامعة جورج – وا�سنطن يف امريكا.
2. الالعبة لبنى نبيل نا�رض ح�سلت على درجة املاج�ستري يف التنمية 

من اجلامعه الفرن�سية .

مربوك لالعبات النادي مبناسبة حصولهن على 
درجة املاجستري



13 آب   2014    |    العدد   342
نشاطات اللجنة الرياضية 

�سارك فريق ال�سيدات بكرة ال�سلة يف بطولة  اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية والتي اأقيمت برعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام يف العا�سمة الإماراتية – ابو ظبي خالل الفرتة من 10- 2014/7/17  . و�ساركت فرق 

من الإمارات، م�رض، تون�ض، البحرين، الكويت والأردن . 
وقد جاءت النتائج على النحو التايل : 

فوز فريق الأرثوذك�سي على فريق الفتاه الكويتي 68 – 43
فوز فريق الأرثوذك�سي على فريق التون�سي 76 – 60 

خ�سارة فريق الأرثوذك�سي اأمام منتخب الإماراتي 57 – 60 
وبهذه النتائج ح�سل فريق ال�سيدات على املركز الثالث .

وقد مت ت�سكيل الوفد على النحو التايل :
دكتور جورج اأيوب رئي�سًا للوفد

املدربة �سرية نغوي 
الإدارية  نور كيال
املعالج ر�سيد جابر

والالعبات : - 
دينا نا�رض ، تال عوي�ض ، فرح نافع ، فرح عبد الرحمن ، عنود العا�سي ، دانه ف�سه ، مرح بركات ، جوانا حداد ، روبي 

حب�ض ، رقيه غامن ، لنا ال�سناع ، ماريا احلن ، �سماء البيطار ، زارا النجار .

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

درع  ببطولة  للرجال  الرثوذك�سي  النادي  فريق  فاز 
الحتاد ملو�سم 2014 بعد فوزه على فريق نادي الريموك 

بنتيجة 3 – 1 .
لل�سباب  النهائية على نادي مدينة احل�سني  املباراه  وفوزه يف 

بنتيجة 3 – �سفر

فرق األرثوذكسي بكرة الطاولة تفوز ببطولة درع االحتاد ملوسم 
2014 للرجال والسيدات

كما فاز فريق ال�سيدات 
ملو�سم  الدرع  ببطولة 
على  فوزه  بعد   2014
ن�سري  ابو  نادي  فريق 

بنتيجة 3 - �سفر
املباراة  يف  وفوزه 
النهائية على فريق نادي 
لل�سباب  احل�سني  مدينة 

بنتيجة 3 - �سفر
ويف نهاية البطولة توج 

ال�سيد فهد العبادي نائب رئي�ض الحتاد الأردين لكرة الطاولة 
رئي�ض  ال�سيد  بح�سور  وامليداليات  بالدروع  الفائزة  الفرق 
جلنة كرة ال�سالة يف النادي ال�سيد �سليبا ايبف واع�ساء اللجنة 

واهايل الالعبني والالعبات .
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اجتمعت جلنة ال�سباحة مع اهايل ال�سباحني ملناق�سة مواعيد 
وكان  املو�سم  لهذا  البطولت  ومواعيد  الفريق  متارين 

الأجتماع مثمرًا جدًا.
 Moon Light حفلة  بعمل  ال�سباحة  جلنة  قامت 
وكانت  ال�سغرية  الفئات  من  لل�سباحني   Swimming

احلفلة ناجحة جدًا.
حتت رعاية نائب رئي�ض النادي املهند�ض �سفوان قاقي�ض 
وال�سيد  الإدارة  جمل�ض  ع�سو  ن�سار  زهري  ال�سيد  و 
عي�سى كيال رئي�ض جلنة ال�سباحة و اأهايل امل�ساركني مت 
تخريج دورة التكنيك ملو�سم 2014 مع توزيع امليداليات 

وال�سهادات على امل�ساركني.

أخبار جلنة السباحة

حتت رعاية رئي�ض النادي الأرثوذك�سي تقيم جلنة ال�سباحة بطولة �سباحة لالأع�ساء الكبار فقط يوم اجلمعة املوافق 2014/7/25 
ال�ساعة احلادية ع�رض �سباحُا.

با�رضت فرق ال�سباحة للنادي متارينها على امل�سبح الأوملبي ثالثة اأيام �سباحا و ثالثة اأيام بعد الظهر ا�ستعدادُا للم�ساركة يف دوري 
الأندية املزمع اإقامته بتاريخ 17 اإلى 2014/8/21

تقيم جلنة ال�سباحة مع�سكرًا تدريبًا جلميع فرق ال�سباحة يف النادي ما قبل دوري الأندية اإما يف مدينة العقبة اأو يف مدينة اربد

جلنة ال�سباحة

نشاطات اللجنة الرياضية 
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رىل سماعنيالنزاهة
عضو هيئة حترير النشرة

لكي جتعل من نف�سك �سخ�سية ايجابية موؤثرة على من هم حولك، 
ولإحداث تغيري ايجابي على حياتك والآخرين،  ابحث عن 
ال�سفات  لكل  الأ�سا�ض  فهي  النزاهة  وهو  فقط  واحد  �سيء 
اجليدة الأخرى . ميكن اعتبار النزاهة  كاأعمدة  البيت املبنية 
على ال�سخر التي جتعل منه �سامدًا قويًا يف اأوقات الأزمات.
النزاهة جتعل ال�سخ�ض من�سجمًا مع نف�سه و�سمريه  مرتاحًا،  وناجحًا 

يف حياته العملية وال�سخ�سية، والإجتماعية.
كيف اأحافظ على  نزاهتي ؟

 . بالأمور  ال�سغرية  نزاهته  على  ال�سخ�ض  يحافظ  عندما 
عن  النظر  بغ�ض  كذبة  هي  البي�ساء  ال�سغرية  الكذبة  فمثال؛ 
مليون هي �رضقة بغ�ض  اأو  دينار  او طولها ، و�رضقة  لونها 

النظر عن مقدار القيمة املادية.                  
النزاهة هي اأن ترتفع عن الأمور املادية  لتحافظ على كرامتك 

اأمام نف�سك قبل الأخرين   .
كانت  ولو  حتى  الأدبية  املبادىء  عن  تخرج  مرة  كل  يف 
�سغرية  واإن  مل يرك اأحد،فاأنت حتدث �رضخًا يف نزاهتك .

اأمر خاطىء  النزاهة  على طفولتنا  اللوم  يف عدم   اأن ن�سع 
لأن النزاهة تتبلور وتت�سح يف مراحل احلياة  املختلفة .

الّلماعة  الألقاب  مع  النزاهة  لتاأتي  باأن  نعرف  اأن  يجب 
واملراكز  تزول  العالية.  فالألقاب  الجتماعية  املراكز  اأو 

الجتماعية  تتغري، لكن ال�سخ�ض يبقى كما هو.
عن  اأجب   – ذلك  لفعل   : عدمها  من  نزاهتي  اك�سف  كيف 

الأ�سئلة التالية :

نف�سي  مع  �سادق  اأنا  هل   
ومع  الآخرين؟

نف�ض  اأنا  هل  يل؟  وجهًا  كم   
مع  البيت،  داخل  ال�سخ�ض 

الأ�سدقاء ويف العمل؟
هل اأعرتف بخطاأي  حال حدوثه 

من دون احلاح الأخرين؟
هل اأنا طّماع؟  اناين؟  كّذاب ؟ حمتال؟ احيانُا ؟ دائمًا؟

هل اتكلم مع الأ�سخا�ض عن مو�سوع معني ام عن الأخرين؟
ثقة  حمط  منه  وجتعل  الآخر،  عن  ال�سخ�ض  متّيز  النزاهة 

الآخرين و�سخ�سًا موؤثرًا ايجابيًا على من هم حوله.
�سخ�سًا  يوميًا جتعل منك  التالية  ال�سفات  بع�ض من  ممار�سة 

نزيهًا: 
تقدمي م�ساعدة اأو دعم )معنوي اأومادي ( ملن هم بحاجة دون 

انتظار مقابل،  وميكن اأن تبداأ باأهل بيتك! .
التوا�سع يف الت�رضف والكالم والبتعاد عن عقد  املقارنات 

و الغرية واحل�سد .
الوفاء بوعودك!

راقب نف�سك يوميًا وقرر باأن تكون يف الغد �سخ�سًا اأف�سل من 
اليوم الذي �سبقه !

النزاهة قرار.
»واما ثمر الروح فهو حمبة ، فرح ، �سالم ، طول اأناة ، 

لطف، �سالح، اميان ، وداعة ، تعفف”

 ر�سالة القدي�ض ب�ل�ض اإلى اأهل غالطيه 22:5

إعالن ألعضاء النادي وضيوفهم الكرام
تعلن جلنة كرة القدم الن�س�ية بالنادي الأرث�ذك�سي عن فتح باب الت�سجيل لفرق كرة القدم الن�س�ية ابتداءً  
من عمر ع�رض �سن�ات فما ف�ق ) من م�اليد 2004 ( فعلى من ترغب بالن�سمام الرجاء الت�سال مع اأي من : 

1- رئي�ض اللجنة املهند�ض نبيل خ�ري                           0795565503 
2- مقرر اللجنة ال�سيد رف�ل �سليمان                              0795538944 
3- اإداري الفريق ال�سيد با�سيل فتاله                               0796282897 
اأو الت�سال على ق�سم الن�ساط الريا�سي يف النادي الأرثوذك�سي 5920491 .

مدير الن�ساط الريا�سي ال�سيد �سليم �سماوي 5920491 فرعي 201    . 
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الق�سة  مب�سابقة  الفائزة  الق�س�ض  ن�رض  العدد  هذا  يف  نوا�سل 
الق�سرية للمدار�ض

الطالبة : وعد الرب�سي
ال�سف الرابع  

مدر�سة املطران 2014/2013 
باأمراأٍة،  تزوَج رجٌل  قدمٍي،  الأيام ومنذ ع�رٍض  من  يوٍم  يف 
وعا�سا فرتًة �سعيدًة وهانئًة ولكن مل يكن لديهما اأولٌد بعد. ويف 
�سنٍة من ال�سنوات حملْت الزوجُة بتواأٍم ، وحينما جاءت اأياُم 
الولدِة، و�سعْت الُم ولديِن اأ�سمْت الأوَل منهما »ال�سدُق« 

والطفل الثاين اأ�سمتُه »الكذْب«.
�سابني،  اأ�سبحا  الوالديِن حتى  الولُد وعا�سا فرتًة عند  َكرِبَ 

بال�سكِل  ل  بينهما  التفريَق  لميكن 
ميكن  كان  ولكن  بالكالِم،  ول 
متييزهما فقط من خالل مالب�سهما 
كونهما كانا يلب�ساِن مالب�َض تختلُف 

عن بع�سها البع�ُض.
الأياِم،  من  يوٍم  �سبيحِة  ويف 
اأخاه  ي�سابَق  اأن  »الكذُب«  طلَب 
يكوَن  اأن  واتفقا  »ال�سدَق«، 
التايل.  ال�سبوع  يف  ال�سباق 
وعندما جاء اليوُم املوعود  نه�َض 
»الكذُب« من النوم ِ وظنَّ اأنه تاأخر 
ينتبه  اأن  ودون   ، ال�سباِق   عن 
مالب�َض  ب�رضعٍة  »الكذُب«  ارتدى 

السباق الكبري
"الصدُق والكذُب"

أيام زمان

مل  النوم  من  »ال�سدُق«  نه�ض  وحينما  وخرج.  »ال�سدَق« 
يجد مالب�سه ولكنه وجَد ثياَب اأخيِه يف ركن من الأركاِن ومل 

يجد اخاهُ  اأي�سًا ،فارتدى ثياب اأخيِه وخرج.
ينتظرُه هناَك.  اأخاُه  ال�سباِق ووجَد  و�سَل »ال�سدُق« منطقَة 
باأق�سى  منهما  كلٍّ  وجرى  »ال�سدُق«   و  »الكذُب«  ت�سابَق 
ح�رضوا  الذيَن  والنا�ِض  الأهِل  من  الكثرِي  واأماَم  �رضعتِه، 
وفاَز  اأخاُه  قبَل  النهايِة   خطَّ  »ال�سدُق«   و�سَل  مل�ساهدتهما، 
تبديِل  ق�سَة  يعرفوا  اأن  دوِن  من  اجلميُع  وظنَّ  ال�سباِق.  يف 
الثياِب، اأنَّ الذي فاَز هو«الكذُب«. ومنُذ ذلَك اليوَم  ي�سعُب 
يومنا  حتى  و)ال�سدِق(  )الكذِب(   بنَي  َق  تفرِّ اأن  النا�ِض  على 

هذا، وعّمت امل�ساكل واحلروب، وغاَب ال�ّسالم.

زمان كان بيتنا غرفة �سغرية و�سالة
يتجمع فيها الهل و اخلالن...

و اليوم بيتنا كبري وغرف كثرية ما فيها 
و  م�سافر  هذا  احليطان  و  الر�ض  غري 
الدنيا  من  وهذا  طا�ض  وهذا  مهاجر  هذا 

طف�سان...
مع  عد�ض  �سوربة  غدانا  كان  زمان 
رمان  ع�سري  و  ب�سل  ورا�ض  خبز 
نفر�ض الر�ض ونوكل من �سحن واحد 

و�سحكتنا ي�سمعها اجلريان...
واليوم ال�سفرة مالنه حلوم و دواجن و

ح�رضة  يا  ب�ض  والوان  ا�سكال  �سحون 
اهل  بتتمنىميالها  فا�سية  الكرا�سي 

املكان...
زمان باحلو�ض �سهرتنا و جدي يحكيلنا

ال�ساي  ن�رضب  كان  ما  يا  كان  ق�سة 
بنعنع و نف�سف�ض بزر و�سحكتنا تزينها 

ٍال�سنان...
�سات  و  نت  و  موبايل  �سهرتنا  واليوم 

حلتى�رضنا بخرب كان...
نزور  و  بع�ض  عن  ن�سال  كنا  زمان 

بع�ض ونتالقى بالح�سان....
تنتزاور غ�سب  للعيد  العيد  اليوم من  و 

.. والقعده عقلوبنا نريان
زمان لو مر�ض الواحد جتمعت حواليه

القرايب و اجلريان

لخوه  يقول  ي�سرتجي  ما  الخ  واليوم 
احلقني تراين تعبان

زمان كان الخ يفدي اخوه بكل ما عنده
حتى لو ظل جوعان

و  خبز  لقي  م�ض  واحد  تلقى  واليوم 
اأخوه من الع�سل �سبعان

وينك ميه و وينك يابا .. ت�سوف الزمن 
�سو �ساوى بني الخوان

ل عاد الود يجمعهم و ل عادت املحبة
بقلوبهم مثل زمان

الله يجمعنا فيكم على خري.
 اختارها: الدكت�ر ج�رج غاوي

ع�سو الهيئة العامة
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الق�سة  مب�سابقة  الفائزة  الق�س�ض  ن�رض  العدد  هذا  يف  نوا�سل 
الق�سرية للمدار�ض

الطالبة جمد �سامر توفيق حداد
ة: درب ال�سالم عنوان الق�سّ

املو�سوع: ال�سالم
ال�سف: الثامن

املدر�سة الأهلّية للبنات 
اعتدت كل م�ساء اأن اأركع مع اأمي لن�سّلي قبل اأن نخلد اإلى 
ال�سامل...  رّب  »يا  �سالتها  يف  دوًما  ترّدد  وكانت  النوم، 
اأن  دون  الكلمات  تلك  معها  اأرّدد  وكنُت  ال�سالم«.  امنحنا 
اأعي معناها ومغزاها. وهكذا كّل ليلة اإلى اأن بداأت مداركي 
تّت�سع، ف�ساألُت اأّمي ذات م�ساء بعد اأن اأنهينا �سالتنا املعتادة، 

»ما هو ال�سالم، وملاذا ن�سّلي من اأجل ال�سالم؟«. 
اأ�سئلتك  اأجيبك على  اأن  اأّمي وقالت: »يا حبيبي، قبل  تنّهدْت 
م�سواري  بداية  يف  معي  حدث  ما  عليك  اأق�ّض  دعيني  تلك 
اجلامعّي، حينها كنت فتاة يف مقتبل العمر تخرج من اأ�سوار 
اآلفا  اإليها  وت�سّم  ذراعيها  تفتح  �ساحات  اإلى  املغلقة  املدر�سة 
خميف  عامل  وحدب.  �سوب  كّل  من  الطلبة  من  فة  موؤلَّ
ولكّنني  واإياًبا،  ذهاًباأ  بجانبك  متّر  وجوًها  ترى  وموح�ض، 
جلميع  حمّبة  ميتلئ  قلبي  دام  ما  نف�سي،  يف  اأقول  دوًما  كنت 
قالت  كما  �رّضا،  األقى  فلن  �سالم  يف  اأحيا  دمُت  وما  النا�ض، 
يل اأّمي:«من يزرع حمّبة يح�سد حمّبة، ومن يزرع �سالًما 

يح�سد �سالًما، ويِع�ِض ال�سالم«. 
ولكن كان من ال�سعب علّي اأن اأنتقي اأ�سدقاء يل، فكيف يل 
هذا  اأّن  الكلمة؟ ورغم  هذه  تعنيه  اأجد �سديًقا حقيقًيا ومبا  اأْن 
اأكّون �سداقات.  اأْن  ا�ستطعُت  ال�سعوبة  الأمر كان غاية يف 

ومل اأكن اأعلم اأّن من كنُت اأعتربها 
ت�سع  كانت  احلميمة  �سديقتي 
وراءه  ُتخفي  وجهها،  على  قناًعا 
اأرى  بداأُت  حني  قلبها،  زيف 
يعلوها  بنظرات  ترمقني  عيوًنا 
هنا  من  وهم�سات  ال�سمئزاز 
النظرات.  تلك  ترافق  وهناك 
يف  جال�سة  كنت  �سباح  وذات 
مق�سف اجلامعة، اأحت�سي قهوتي، 
يف  واأفّكر  الأفق،  نحو  واأنظر 
حينها  حويل،  من  يدور  ما  كّل 
فتاة  �سوت  م�سامعي  اإلى  و�سل 
بجوار  طاولة  على  جتل�ض  كانت 
علّي  باإ�سبعها  وت�سري  طاولتي، 
متفّوقة  باأّنني  �سديقتها  وتخرب 
العالمات،  اأعلى  على  واأح�سل 
خالل  من  بل  جمتهدة،  لأيّن  ل 

درب السالم
طرق غري م�رضوعة. 

ول اأ�ستطيع يا بنّيتي اأن اأ�سف لك ما حّل بي حينها، فما اأ�سعب 
ال�سعور باملهانة، والأكاذيب تالحقك اأينما ذهبت! فبات لدّي 
ف�سول كبري لأعرف من هو ال�سخ�ض اّلذي حاول اأن ي�سيء 
كانت  احلميمة  �سديقتي  اأّن  اكت�سفُت  جهيد،  جهد  وبعد  اإيّل. 
وراء تلك الإ�ساعة، فانتابني �سعور بخيبة الأمل. فكيف يل 
اأن اأدافع عن نف�سي، وكيف يل اأن اأُبطل تلك الأقاويل؟ مل اأكن 
اأتغرّي جتاه �سديقتي،  اأعرف كيف، ولكن رغم ذلك كّله مل 
ومل تتبّدل م�ساعري جتاهها فال زلت اأحّبها؛ لأّن من يزرع 

حًبا و�سالًما يح�سد حًبا و�سالًما. 
اإثر  امل�ست�سفى على  ال�سديقة تدخل  بتلك  ودارت الأيام، واإذ 
على  وهي  �سهر  طيلة  بجانبها  فبقيُت  �سري،  حلادث  تعّر�سها 
فرا�ض املر�ض. واأثناء ذلك كنُت اأ�سّور لها كل املحا�رضات 
فور  لالمتحانات  م�ستعّدة  لتكون  لها  واأ�رضحها  فاتتها،  اّلتي 
خروجها من امل�ست�سفى. وكنُت اأرى يف عينيها نظرات ندم مل 
ُيف�سح ل�سانها عنه اإلى ذلك اليوم اّلذي عادت به اإلى اجلامعة. 
كلمة  بتوجيه  الأ�ستاذ  من  ا�ستاأذنت  لها،  حما�رضة  اأّول  ويف 
اأطلب من  اأذن لها قالت: »اأنا  اأن  اإلى زمالئنا الطلبة. وبعد 
واأ�ساأُت  حّقها  اأخطاأُت يف  فقد  ت�ساحمني،  اأْن  �سديقتي رهف 
اإليها. فلم تكن الأقاويل اّلتي تناقلْتها األ�سنة الطلبة �سوى اإ�ساعٍة 
قابلت  ولكّنها  وتفّوقها،  لجتهادها  برتويجها؛  قام  َمن  اأنا 
ف�سّفق  وجهها.  يعلو  كان  اّلذي  وال�سالم  باحلّب  الإ�ساءة 

اجلميع، وتعانقت ال�سديقتان عناًقا ابتّلت معه املاآقي فرًحا. 
مع  طّيبة  عالقة  على  يكن  الداخلّي  ال�سالم  يِع�ِض  من  بنّيتي،  فيا 
يبطل  حينها  اخلارجّي.  املحيط  على  ال�سالم  هذا  ويعك�ض  الله، 
العنف وتتال�سى الدماء. فاعملي يا قّرة عيني على ن�رض ال�سالم«.
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فريد جربا عوض
إداري سابق  / عضو هيئة حترير النشرة

áYÉÑ£dGh »æØdG êGôNE’G

خـــــاطـــرة

الأعزاء  املغرتبني  اليوم ولكافة  الربازيلي  لل�سعب  اأهدي 
التحيات  اأ�سدق   ، هناك  العربية  الأمة  وبنات  اأبناء  من 
مقرونة ببالغ م�ساعر ال�سكر والتقدير ، ملواقفهم املميزة يف 
ا�ستقبال وا�ست�سافة اجلموع املتعددة التي جاءت حل�سور 

مونديال 2014 على ار�ض الربازيل .
ب�رضاحة اأقول باأنني وغريي كثريون ، كنا عندما ن�سمع 
وب�سكل عفوي  اأذهاننا  اإلى  فوراً   يتبادر  الربازيل،  عن 
مفهوم املالعب والكرنفالت والرق�ض ال�سعبي وال�سامبا 

وغريها من الأ�سياء الناعمة اجلميلة فقط . 
مل اكن �سخ�سياً  اأعلم كثريًا عن هذا البلد اجلميل العمالق 
اإلى درجة ما ثلثي  اأن م�ساحته تغطي  اليوم  والذي اعلم 
القارة الأمريكية اجلنوبية املعروفة باأمريكا الالتينية ، فقد 
اأفادين بذلك حفيد يل من ال�سباب املتحم�ض للبطولة الدولية 
لكرة القدم، اإذ �سافر مع �سديقني له حل�سور مبارتني من 

املجموعة املتناف�سة  على بطولة العامل بكرة القدم . 
فقد حدثني حفيدي عن زيارته الرائعة تلك للربازيل من 
حيث جغرافيتها و�سواطئها ال�ساحرة واجلنة اخل�رضاء فيها 
وعن  العمالقة  اأنهارها  وعن  بالأ�سجار  املغطاة  واجلبال 
متثال ال�سيد امل�سيح له املجد املقام على اأعلى اجلبال هناك 
الأهم من  اإلى  اإ�سافة  العذراء  الأمازونية  الغابات  وعن 
كل تلك الروائع، اأن حفيدي �ساهد ولم�ض لطف ال�سعب 
الربازيلي احلّر الطيب وامل�سياف بكل ما لهذه الكلمة من 

معنى. 
املهند�ض  حفيدي  مع  احلديث  نتيجة  ومل�ست  �سمعت  لقد 
زيارته  من  من�رضحاً   عاد  اأنه   ، دحدح  نزيه  �رضي 

الربازيل اليوم 

مونديال 2014

للربازيل وباأن الربازيل ، براأي الكثريين هناك، عامل 
قائم بحد ذاته وبغرائبه وعجائبه وغاباته وب�سحر طبيعته 
وكرنفالته )وع�سقه للريا�سة ( ، لقد �سمعت ولأول مره 

بان عدد �سكانه بلغ مئة وثمانني مليونًا من الب�رض . 
اكت�سف  البلد  هذا  بان  احلديث  الربازيل  تاريخ  ويقول 
عام 1500 للميالد فقط وعلى يد مالح برتغايل، وظلت 
الربازيل م�ستعمرة برتغالية لأكرث من 300 �سنة ، لذلك 
الآن  حتى  الربتغالية  اللغة  يتكلمون  الربازيل  اأهل  فان 
ول يقبلون عنها بديالً  ، هذا وقد كانت ال�سلفادور بدءاً  
عا�سمة للربازيل ثم انتقلت العا�سمة لريو دي جانريو، 
مقراً   اليوم  اأ�سبحت  التي  برازيليا  اإلى  نهائياً   وانتقلت 

دائماً  للحكومة الفيديرالية هناك . 
ل بد من اأن اذكر هنا بان الربازيل فيها اليوم جمموعة 
من املدن الكبرية والع�رضية وعلى امل�ستوى العاملي ، لكن 
وبذات الوقت هناك جمموعة من املناطق الأقل تطوراً  

وهناك جماعات من ال�سكان الفقراء ن�سبياً  . 
اأبعد  اإلى  اإن احلديث والكتابة عن الربازيل �سيق وممتع 
احلدود، واأنا لو كنت حالياً  اأ�سغر �سناً  ل�سددت الرحال 
الربازيل  لزيارة  زوجتي  مع  و�سافرت   ، تردد  دون 

لق�ساء وقت ممتع هناك بني تلك الربوع اجلميلة . 
اأود نهاية اأن ا�سكر حفيدي املهند�ض �رضي على املعلومات 
ول�سديقيه  له  واأمتنى  الربازيل  عن  اإياها  اأعطاين  التي 

دوام ال�سحة والعافية وال�سعادة والتوفيق . 

والى اللقاء 


