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نشرة
النادي األرثوذكسي

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

اجتماعي ثقافي رياضينشرة داخلية شهرية خاصة باألعضاء يصدرها النادي األرثوذكسي

البطولة العربية األرثوذكسية السادسة بكرة السلة
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نقرا ون�سمع كثرياً  بان الدولة ) الفالنية ( ت�سع يف د�ستورها 
املواطنة  ا�سا�س  على  ويقوم  دميقراطي  نظامها  دولة  انها 
الفرد  بني  العالقة  تلك  باأنها  تعرف  والتي   )Citizenship(
تلك  تت�سمنه  ومبا  الدولة  تلك  قانون  يحددها  كما  والدولة 

العالقة من واجبات وحقوق ) متبادلة (.
واملواطنة يف اللغة ماأخوذة من الوطن وهي ال�سعور باالنتماء 
االإ�سباع  م�سدر  هي  التي  ال�سيا�سية  وللقيادة  للوطن  والوالء 
االأخطار  من  الذات  وحماية  للفرد  االأ�سا�سية  للحاجات 

امل�سريية. 
املفاهيم  من  للعديد  يت�سع  املواطنة  مفهوم  اأن  واحلقيقة 
والتعريفات ويعتمد على جمموعة من احلقائق وامل�سوؤوليات 

واأهمها : 
اأولً  : امل�س�ؤوليات الإلزامية : 

مثل ال�رضائب واخلدمة يف القوات امل�سلحة واجلي�س وااللتزام 
من  املنتخب  الربملان  وي�سنها  الدولة  تفر�سها   التي  بالقوانني 

ال�سعب . 
ثانياً  : امل�س�ؤوليات التط�عية : 

مثل امل�ساركة يف احلياة املدنية وال�سيا�سية وممار�سة النقد البناء 
لل�سيا�سات احلكومية وامل�ساركة يف خدمة املجتمع عرب االأندية 

واجلمعيات واالحتادات وكافة موؤ�س�سات املجتمع املدين . 
ثالثاً  : جمم�عة من اللتزامات تفر�ض من خالل الد�ست�ر 

والقانون العام الذي ينظم عالقة الفرد بالدولة مثل : 
الوطن  عن  الدفاع  واجب   – ب  العمل       واجب   – اأ 

وحمايته .
ج -  احلفاظ على الوحدة الوطنية .    د – مكافحة اجلهل 

واالأمية . 
هـ -  الواجب الوطني يف امل�ساهمة باحلياة العامة . 

و – �سيانة اأ�رضار الدولة . 
ومفاهيم  قيماً   هناك  اأن  على  والتاأكيد  االإ�سارة  من  بد  وال 

للمواطنة من منظور قومي واإن�ساين مثل : 
الوالء وحب الوطن وخدمته باإخال�س .

كلمة العدد
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املواطنة... هي احلل
الدكتور  

رجــائي نفـــاع
رئيس اللجنة الثقافية

ورئيس هيئة حترير النشرة   

 

احرتام ثقافة االآخرين وتقديرها .
معهم  والتعاي�س  االآخرين  وعقائد  ومذاهب  دين  احرتام 

بت�سامح و�سالم . 
املجاالت  يف  والهيئات  واجلماعات  االأفراد  مع  التعاون 
وغريها  وال�سحة  والعمل  والتعليم  واالأمن  كالغذاء  احليوية 

من املجاالت احليوية . 
النظام  ذات  املدنية  الدولة  اأن  لنا  يتبني  ما�سبق  كل  من 
الدولة  هي  املواطنة  اأ�سا�س  على  يقوم  الذي  الدميقراطي 
االإن�سان  حقوق  واحرتام  وامل�ساواة  العدل  بتحقيق  الكفيلة 
االإق�ساء  وتنبذ  ترف�س  التي  الدولة  وهي  القانون.  و�سيادة 
او  الدين  اأ�سا�س  على  الوطن  اأبناء  بني  والتمييز  والتع�سب 
اجلن�س اأو العرق اأو على اأ�سا�س اجلهوية واالإقليمية واملناطقية 
والع�سائرية والطائفية وغريها من اأ�سكال التخلف الذي يعيق 

التقدم والتطور والتنمية امل�ستدامة . 
وال بد لنا يف نهاية املقال من اال�سارة اأننا يف االأردن وبف�سل 
حكمة ودراية وتاريخ العائلة الها�سمية الكرمية ووعي �سعبنا 
اأجواء  املنابت واالأ�سول ويف ظل  �ستى  الواحد من  االأردين 
واالإ�سالحات  التعديالت  واال�ستقرار وعرب  واالأمان  االأمن 
املنا�سبة  االر�سية  لدينا  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  الد�ستورية 
وحتقيق  والنجاح  التقدم  اأفاق  اإلى  ببلدنا  لل�سري  وال�ساحلة 
حقوق  واحرتام  املوؤ�س�سات  دولة   ، الع�رضية  املدنية  الدولة 
االإن�سان و�سيادة القانون لتكون منوذجاً  يحتذى يف املنطقة . 

والله من وراء الق�سد 
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ال�سعبة  الظروف  بع�س  يف  حياته  مراحل  يف  االإن�سان  مير 
م�رضق  م�ستقبل  اأمل  على  منها  للخروج  وينا�سل  ويكافح 
وظروف اأف�سل ، ولكن االإن�سان هذه االأيام يبقى عاجزًا عن 
فعل اأي �سئ يقف موقف املتفرج على هذا امل�سهد االأليم الذي 
يدور حولنا كل يوم ومنذ �سنوات بال اأمل لقدوم الربيع الذي 
زمهرير  من  اأبرد  باأنه  لنتفاجئ  قادم  انه  يعتقد  البع�س  كان 

ال�ستاء واأحــر من لهيب ال�سيف
 فـي ايام الربد ميكن ا�سعال التدفئة للتخفيف من �سدة الربودة 
هــذه  مـن  لتخفيف  التكييف  ا�سعال  ميكن  ال�سيف  ويف 
اأمـا هـذه االيـام وبالظروف التي نعي�سها ال ينفـع  احلرارة، 
بهــا اأي و�سيلة للتخفيف من اآثارها االأليمة حتى ال�سرب ا�سبح 

اأكرث مرارة وايالمًا .
ننظر حولنا الى العـراق ال�سقيق لنجد املاآ�سي اليومية ون�ساهد 
بـاإم اأعيننا ترحيل امل�سيحيني من املو�سل مب�سهد مل يح�سل يف 
االأ�رض  جند  الب�سعة  الطريقة  وبهذه  القدمي  او  احلديث  التاريخ 
بيتــه  االآخـر ويفجر  يقتل  اأ�سا�س مذهبـي وكُل  تتناحــر على 

ومعبده حتى ببيت عـــزائه .
ننظر الى �سوريا ال�سقيقة فتعت�رض قلوبنا املًا ملا يحل باأهلها من 

ماآ�سي يوميــة .
ننظر الى غزة وجند القتل والدمار والفتك بالبيوت واالأطفال 
فامل�سهد  جفن  له  يرم�س  ال  والعامل  وامل�ست�سفيات  واملدار�س 
الذي نراه مروعًا يراه االآخرون فيلمًا مــــــن اأفالم الرعب 
االأطفال  هوؤالء  انقاذ  عــن  عاجزًا  يقف  االأمــن  جمل�س  حتى 

من ا�سحلــة الدمار والقتل .
ان هناك  لكننا ندري  يقاتل مـن  فل�سنا ندري من  ليبيا  وهـذه 
يوميًا الع�رضات من القتلى والدمار واحلرائق واالختطاف .
وهناك بلــدان عربية اأخرى �سقيقة بها م�ساكلها وم�سهد القتل 

م. رميون بدر حلته
أمني سر النادي األرثوذكسي

منسق اللجنة الثقافية وجلنة النشرة "هذا الزمان"

األعضاء يكتبون

الداخليـة  واحلروب  والدمار 
ام  اليمن  يف  �سواء  يتوقف  ال 

ال�سودان .
وهناك بلدان اأخرى تعي�س حياة 
والتفجريات  والرعب  اخلوف 
غنيـة  بلدان   ، واجلوع  والفقر 
وال  وقودًا  جتــد  ال  بالنفط 
كهرباء وبلـد ال ي�ستطيع انتخاب 

رئي�س لــه واآخــَر ال ي�ستطيـــع انتخاب رئي�س وزراء واأخر 
ينتخب كل �سهر رئي�سًا للوزراء ثم يقيله او يختطفه .

الدميقراطية  بدعوى  العربية  الدول  يف  احلركات  قامت 
ما  فهذا  اأف�سل  م�ستقبل  و�سمان  والتعبري  الراأي  وحريــة 

اأو�سلتنا اليه الدميقراطية كما خطط لها ان تكون .
اأيـن نحن من الدميقراطية احلقـه ، اأين نحن من تعاليم االأديان 
ال�سماوية التي طالبت باملحبة والت�سامح وحرية االأديان وعدم 
التمييز ،اأين نحن من تطبيق القوانني واالأنظمة االأممية التي 

طالبت باحلرية وحقوق االأن�سان وحق تقرير امل�سري .
ماذا ع�سانا نفعل �سـوى ان نرتحـم على �سهدائنا وعلى ثقافتنا 
والت�سامح  واملحبة  واالأخوة  التعاي�س  تاريخ  تاريخنا  وعلى 
تاريخ العلوم والثقافة ونعود الى اأيام مل ت�سهد مثلها حتى ايام 
اجلاهلية والتخلف فلـم ن�سمع ايام حرب داح�س والغرباء يف 

اجلاهلية عن قتل االأطفال بدم بارد .
ت�س�ده  ل  واأن  الفتنة  نار  تناله  ان  مـن  بلدي  اإحم  ربــنا 
�رشيعة الغاب وتنم� به روح املحبة والت�سامح وان جنعل 

مما يجري ح�لنا در�سًا وعربه .
ربنا اإحم اهلنا واحباَءنا يف فل�سطني من جربوت الأعداء 

فلي�ض لنا حيلة �س�ى الدعاء .

ي�سـر رئي�ض واأع�ساء الهيئة الإداريـة للنـادي الأرث�ذك�ســي دع�تكـم حل�س�ر الندوة التي تقيمها اللجنة الثقافيــة 

ح�ل الت�عية املرورية 
ي�سارك بها العميد داوود هاك�ز مدير اإدارة ال�سري املركزية  

وال�سيد ماهر مروان احل�سني مدير الحتاد الأردين ل�رشكات التامني  
ال�سيد وائل حمادين القائم باأعمال مدير مديرية التع�ي�سات والت�س�يات/ هيئة التاأمني 

وذلك فـي متــام ال�ساعــة ال�سابعة مــن م�ســاء يــوم الثالثاء املوافــق  2014/9/16  
يف قاعة وهبه متاري مبقر النادي االأرثوذك�سي يف عبــدون
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السيدة رجاء نفاع
خبري أكادميي

ها نحن ن�ستقبل العام الدرا�سي اجلديد. ال ننكر كاأولياء اأمور، 
ال�سعور بال�سعادة والفرح اأثناء العطلة ال�سيفية ملا حتمل معها 
اأبنائنا  بنجاح  احتفلنا  اأن  فبعد  الك�سل  و  احلرية  الراحة،  من 
قبل اأ�سهر قليلة ولكننا ن�سعر بالقلق خلو�س عام درا�سي جديد 

ونعود اإلى االنظمة والتعليمات وااللتزامات.
هل نحن م�ستعدون ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد؟ 

بالواجبات  االلتزام  مبكرا؟  لالإ�ستيقاظ  م�ستعدون  نحن  هل 
نهاية  عطلة  يف  اإال  البيت  من  اخلروج  عدم  املدر�سية؟ 
اال�سبوع؟ جمابهة االزمات املرورية؟ ال اأق�سد اإثارة م�ساعر 
االحباط ولكن الن�سائح التالية هامة لكي تعود اال�رسة ب�سال�سة 

اإلى النظام املدر�سي :
زيارة  املدر�سة م�سبقا والتعرف على الطرق اجلانبية وحتديد 

طرق بديلة لتجنب االزدحمات املرورية.
جتهيز االوالد للنوم املبكر وذلك بتقدمي ميعاد نومهم بالتدريج 

قبل ا�سبوع من بدء الدرا�سة.
يف  االوالد  م�ساركة  وت�سجيع  مبكرا  املدر�سي  الزي  �رضاء 
اإلى  للعودة  يحفزهم  ذلك  الأن  املدر�سية  االدوات  �رضاء 

املدر�سة وال�سعور بالفرح.
وعملية  مريحة  تكون  ان  يجب  املثالية  املدر�سية  احلقيبة 
قدر  الوزن  وخفيفة  اليومية  لالإحتياجات  منا�سبا  وت�سميمها 

االمكان.
املدر�سية  الكتب  لتجزئة   باملكتبات  اال�ستعانة  املمكن جدا  من 

اإلى ثالثة اأجزاء للتغلب على ثقل احلقيبة املدر�سية.
لياأخذها  الغذائية  العنا�رض  جميع  حتوي  مميزة  وجبة  اإعداد 
اجل�سم  لتن�سيط  مهمة  االفطار  فوجبة  املدر�سة  اإلى  الطفل 

والعقل.
 . لالآخرين  بها  بالتربع  وذلك  القدمية  الكتب  من  التخل�س 

العديد من املدار�س تخ�س�س مكانًا الإ�ستالم هذه الكتب.
جتهيز املكاتب للدرا�سة يف غرف االوالد مع اإ�رضاكهم بعملية 

الرتتيب.

رحلة العطلة الصيفية وكل عام دراسي جديد
املدر�سة  يدخل  الطفل  كان  اإذا 
االأول  ال�سف   ( مرة  الول 
ق�ساء  على  احر�سوا   ) االبتدائي 
اأول  معه  ممكن  وقت  اأكرب 
اللعب  وم�ساركته  درا�سي  يوم 
قبل  تركه  وعدم  املدر�سة  يف 
فاليوم  الحقا   اليه  بالعودة  وعده 

االول يف املدر�سة يرتك اأثرًا كبريًا يف حياة االن�سان.
اإذا كان الطالب �سوف يلتحق يف املدر�سة كطالب جديد اأن�سح 
اأولياء االمور ترتيب لقاء تعارف بينه وبني  اأبناء اال�سدقاء 
الطالب  ي�سعر  لكي  نف�سها  باملدر�سة  امللتحقني  املعارف  اأو 

باالمان وااللفة.
اإذا كان الطالب �سيلتحق يف الربامج االجنبية للمرحلة الثانوية 
يجب مناق�سة املواد االإختيارية مع املر�سد االأكادميي قبل بداية 

العام الدرا�سي. 
مبهجة،  رحلة  املدر�سة  من  والعودة  الذهاب  رحلة  اإجعلوا 

ا�ستمعوا الوالدكم عن جتارب يومهم الدرا�سي. 
اإذا كانت الوالدة اإمراأة عاملة، من املهم  ت�سجيع االوالد على 
اأو  ال�سقائة  املالب�س  جتهيز  مثل  املنزل  اعمال  يف  امل�ساعدة 

حقائب الطعام.
ويحتاجو  لل�سغوط  االول  اال�سبوع  خالل  الطلبة  يتعر�ض 
اإلى الرتفيه لذلك عطلة نهاية اال�سبوع االول للمدر�سة مهمة 
النادي  اإلى  اأوالدهم  با�سطحاب  االمور  اأولياء  ونن�سح 

واال�ستمتاع مبرافقه.
اأوالدنا وحثهم  اأمام  باإيجابية عن املدر�سة  �رضورة التحدث 
حتمل  على  وت�سجيعهم  املدر�سية  االأنظمة  اإحرتام  على 

امل�سوؤولية والتمييز بني احلقوق والواجبات.
اإن املتابعة والتعاون مع املدر�سة مهمة جدا فال نن�سى اأبدا اأن 
اأولياء االمور هم �رضكاء يف العملية التعلمية التعليمية . وكل 

عام درا�سي واأنتم بخري 

األعضاء يكتبون
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Napoli “L’Orientale” in Italy, dis-
cussed a paper on the image of 
Islam in Western media.

He said the phenomenon is 
as old as the Iranian revolu-
tion (1977-1979), but was 
more clearly manifested af-
ter the 9/11 attacks on New 
York, when Muslims in Eu-
rope were accused of causing 
problems and labelled as ter-
rorists.
“From their point of view, Muslims perceive Islam-
ophobia as making them the victims of the West,” 
Enaya noted.

He said the 2 million Muslims in Europe are mostly 
poor workers, and sometimes give a bad image of 
their culture and religion.
Adnane Mokrani, a Muslim theologist and lecturer on 
Islamic studies at the Pontifical GregorianUniversity 
in Rome, presented a paper on Islamophobia and the 
problematic East-West conflict.
He argued that the term Islamophobia is unclear for 
both academic and media bodies.
“The Vatican institutions and the Catholic communi-
ties in Rome help all immigrants and refugees with 
no prejudice about their religion or race, and work 
towards defending their human and religious rights... 
without referring to or using the term Islamophobia,” 
Mokrani added.
He told the gathering that Arab Christians are the trea-
sure of the Arab world, and the guarantee of pluralism 
and diversity.
“The Arab identity is one of diversity, and thus, the 
presence and dignity of Arab Christians is but an as-
surance and added value to our communities, and as a 
result Muslims should defend the Arab Christian pres-
ence.”
Among the audience was Alvaro Pires, the coordina-
tor of the Focolare Movement in Jordan and Iraq, who 
told The Jordan Times that the speakers and partici-
pants in the conference spoke openly, and illustrated 
“an excellent” example of tolerance and respect of the 
other.
“It is very positive when people meet and start ques-
tioning to understand the term Islamophobia, which in 
my opinion still needs an equally good, but a second 
phase conference.”
Founded in 1943 during World War II, the Focolare 
Movement works “cooperatively to build a more unit-
ed world”, using dialogue as a method with the com-
mitment to build “bridges and relationships of frater-
nity among individuals, peoples and cultural worlds”, 
according to the organisation’s website.

رىل السماعني
عضو هيئة حترير النشرة

صحفية يف اجلوردن تاميز

by Rula Samain | Aug 14, 2014 |
rulasamain@gmail.com 
Muslim and Christian scholars participate in a confer-
ence on Islamophobia organised by the Royal Institute 
of Interfaith Dialogues in Amman on Thursday (Photo 
by Rula Samain)
AMMAN — Followers of Islam should behave as re-
sponsible Muslims wherever they are to contribute to 
fighting the intense fear of Islam, known as Islamo-
phobia, that grips Western societies, officials from the 
Royal Institute of Interfaith Dialogues (RIIFS) said 
Thursday.
“In order for our Muslim image not to be distorted, we 
should start with ourselves; we should act as respon-
sible citizens armed with awareness,” RIIFS Deputy 
Director Amer Al Hafi said at the “Reasons Behind 
Islamophobia” conference.
Some foreign policies deliberately distort the image of 
Arab Muslim immigrants for political purposes, Hafi 
noted, adding that Muslim migrants are either poor 
or escaping war and thus are not equipped enough to 
show the true image of Islam.
“The immigrants’ obstacles could be resolved if the 
civil society intervened, as in the case of Armenians 
in Jordan for example,” he said.
European media also plays a major role in depicting a 
distorted image of Muslims. “A Muslim is perceived 
as a man with a thick beard, big eyes and a very sharp 
look... and riding a camel in the desert.”
RIIFS Director Michel Hamarneh said Arabs, both 
Muslim and Christian, are negatively affected by Is-
lamophobia, which makes it important to study and 
analyse the phenomenon. “It is a complex phenom-
enon; we, Arabs of the Middle East, feel it in everyday 
actions, but cannot define it clearly,” Hamarneh said 
at the two-day conference, which was organised by 
the RIIFS, and hosted intellectuals from Europe and 
the Arab world.
Ezzedine Enaya, lecturer at the Università degli Studi di 

Muslims should start from within to com-
bat spread of Islamophobia — scholars
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يوم االأحد املوافق 2014/8/10 ويف متام ال�ساعة الواحدة  من 
بعد الظهر، ودعنا اإلى االخدار ال�سماوية الطيب الذكر املهند�س 
كوبوكي  نان�سي  الفا�سلة  ال�سيدة  زوج  حبيب  حنا  عزيز  فريد 

..و�سقيق كل من كرمي وحنا ووداد وماري و�سمية..
يف كني�سة دخول ال�سيد اإلى الهيكل – ال�سويفية بكينا �ساحب 
وال�سديق  العبقري   املهند�س   ، النريرّ والفكر  الكبري  القلب 
جثمانه  اأمام  �سامتني  مرجتف  بقلب  وودعنا   ، الودود 
النبيل  االإن�سان  هذا  االلهية..  احل�رضة  يف  ليكون  الطاهر 
الذي فقدناه، هو �ساحب االأيادي البي�ساء الذي قدم للنادي 
وجهده  فكره  من  الكثري  الكثري  عمان  يف  االأرثوذك�سي 

واإخال�سه وتفانيه.
للنادي  االدارية  الهيئة  يف  وع�سوا  عاماًل  ع�سوًا  كان 
االأرثوذك�سي يف عمان من عام 1985 ولغاية عام 1994 
اللجنة  تبواأ خاللها من�سب رئي�س  واأي�سا يف عام 1996 ، 
بجميع  م�سكورا  تربع  الذي  وهو   ، �سنوات  لعدة  الهند�سية 
مرافق  وحتديث  تطوير  ملخططات  ت�سميماته  عن  اأتعابه 
داخل  العامة  اخلدمات  مبنى  من   ، االأرثوذك�سي  النادي 
املبنى الرئي�سي للنادي الى خمططات جتميع املكاتب وان�ساء 
املتعددة  املغلقة  الريا�سية  وال�سالة  االأر�سي  التن�س  مالعب 

االأغرا�س ) �سالة اميل حداد الريا�سية(. 
 كان طيب الذكر ريا�سيا حمبا للعبة التن�س االأر�سي وكرة ال�سلة 
وبكل   ، اأحب   .. العالية  وثقافته  احللو  مع�رضه  الى  باال�سافة 
جوارحه ، م�سقط راأ�سه  مدينة رام الله الفل�سطينية  .. كان يتكلم 
وهواءها  ترابها  يناجي   ، العا�سق  كالفتى  املجال�س  كل  يف  عنها 
وروابيها وثقافة اأهلها ، ثم يتبعها بغ�سة غ�سب ملا اآلت اليه االآن 

من احتالل وت�رضيد، وتهجري �سكانها الى بالد ال�ستات ....
اأي�سا كان ع�سوا يف الهيئة االدارية جلمعية ال�سبان امل�سيحية 

اأخاً    ، بيننا  من  املنون  يد  اختطفت  اآب 2014  من  الثامن  يف 
املهند�س  النادي االأرثوذك�سي ، هو  �سابقاً  يف  كبرياً  وزميالً  
ف�سيح  وا�سكنه  الوا�سعة  برحمته  الله  رحمه  حبيب  عزيز  فريد 

جنانه اخلالدات . 
النادي  عاي�س  حبيب  فريد  املرحوم  العزيز  وال�سديق 
ن�ساط  �سعلة  الزمن كان خاللها  االأرثوذك�سي فرتة طويلة من 
يف املجال الهند�سي ويف املجال الريا�سي ويف املجال االإداري 
على ال�سواء ، حيث كان ع�سوا ً فاعال ً يف الهيئة االإدارية ي�سار 
اإليه بالبنان وقد انيطت به رئا�سة اللجنة الهند�سية خالل زمالته 
يف الهيئة االإدارية ولعدة دورات فعالج باتقان ٍ وجدارة خاللها 
النادي ، وما زالت هناك عدة  اأموراً  هند�سية عديدة مل�سلحة 
�سواهد هند�سية ح�سلت يف نادينا بف�سل براعة املرحوم فريد . 

ويف املجال الريا�سي فقد كان للمرحوم ن�ساط  بارز فيه اأي�ساً  

" مغبوطة الطريق التي تسلكها اليوم ألنه أعّد لك مكانا للراحة "
املهندس فريد عزيز حنا حبيب إىل األجماد السماوية

كلمة رثاء يف املرحوم املهندس فريد عزيز حبيب

االردن  يف 
واأحد     YMCA
، حيث  موؤ�س�سيها 
قدم لها الكثري من 
وحمبته  عطائه 
ووقته بكل �سدق 
وتفان  واخال�س 
اأحاطه  واليوم   ،
بكل  اأع�ساوؤها 
والوجدان  احلب 
ال  وبان�سانية 

تو�سف... 
بدمعة  وودعوه 
وبقبلة  �ساخنة 

حارة على جبينه الذي بدا باردا من تعب املر�س الذي داهمه 
ومل يرحمه..  كانت حلظات موؤثرة ارتع�س لها القلب وخ�سع 

لها الوجدان ، انه مل�ساب جلل ..
االأر�سي  امللكوت  من  انتقل  ...فار�س  ترجل  فار�س  نعم 
الى امللكوت ال�سماوي ليكون يف احل�رضة االلهية على رجاء 
الطيب  اأيها  الطيبة  �ستبقى ذكراك  االأبدية ..  القيامة واحلياة 
خالدة يف نفو�سنا ووجداننا كيا�سمينة بي�ساء تفوح بعبقها الذكي 

ملن حولها.
عر�س  ال�سماوي  ملكوته  يف  واأ�سكنك  يو�سف  اأبا  الله  رحمك 

ال�ساحلني االأبرار مع املالئكة والقدي�سني .. 
الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركا ...

وكانت الهتماماته والقرتاحاته التطورية اأي�ساً  مواقع وذات 
اأهمية . 

للنادي  االإدارية  الهيئة  فريد ع�سواً  يف  املرحوم  لقد زاملت 
الأكرث من دورة وكنت من ا�سد املعجبني به وبثقافته الوا�سعة 
وكنت   ، االإداري  الن�ساط  يف  اأو  الهند�سي  الن�ساط  يف  �سواء 
وا�سع  الظل  خفيف  ن�سيطًا  كان  اإذ  وجل�ساته  مع�رضه  اأحب 

االطالع وكانت له امليزات اخلا�سة التطورية دائماً  . 
رحم الله املهند�س فريد حبيب ال�سديق واالأخ والزميل الذي 
كانت لوفاته رنه حزن وا�سى يف نفو�سنا جميعاً  ، وعزاوؤنا 
الأرملته والأهله ولذويه وحلمولته وجلميع معارفه وزمالئه 

يف نادينا ولقد ابدع ال�ساعر حني قال : 
لقد مات ق�مٌ  وما ماتت ف�سائلهم     وعا�ض ق�مٌ  وهم يف النا�ض اأم�اتٌ  
فريد جربا ع��ض 

منى �سليم زغل�ل 
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يف وداع الصديق عدنان جريس حنا خليف " أبو الوليد "

ها هي �سجرة مثمرة يانعة اأخرى تقطف من ب�ستان هذه احلياة 
عائلتك  يباغت  القدر  هو  ها   ... �سامت   �سباح  يف  الفانية 
الكرمية واأ�سدقاءك وكل من عرفك دون اأن يطرق بابك، 
ليرتكهم يف �سدمة رهيبة جمللني بعتمة االأحزان لهذا امل�ساب 
ال�سديق وداهمك يف حلظة  اأيها  املوت  ا�ستعجلك  اجللل ... 
عن  بعيدا  بك  لريحل  القلب  نب�سات  اأرهقت  �ساكنة  موجعة 
ديار االأحبة خمتزال كل ف�سول حياتك هكذا وب�رضعة الربق 
اأيها  الراحل الطيب وحجز لك مقعدك  ...ا�ستعجلك املوت 
مبكرا  واأنت ال تزال يف قمة عطائك وعنفوان �سبابك حا�رض 

البديهة مبت�سما ، متفائال ومتطلعا الى غد م�رضق ....
بالنادي  ع�سويتك  خالل  من  ال�سديق  الراحل  اأيها  عرفتك 
االأرثوذك�سي يف عمان م�سرتكا وعامال .. ومن خالل اللجنة 
االجتماعية التي اأعطيت لها الكثري من وقتك وحمبتك .. ومل 
تبخل على النادي يف عطائك واخال�سك ، فقد اأ�س�ست فريقا 
النادي،  اأطفال  من  نخبة  �سم  التايكوندو  لعبة  يف  متمر�سا 
النادي  اأر�س  على  الدولية  البطوالت  اللعبة  لهذه  ونظمت 
االأرثوذك�سي يف �سالة اميل حداد الريا�سية ، وكانت رفيقة 
دربك احلبيبة ناديا اأول املعا�سدين وامل�ساندين لك يف جناحك، 
ومل تبخل على وليد ورين ومريا بتزويدهم بثقافة هذه اللعبة 
الذي  املميز  الوليد  وكان  اأظفارهم،  نعومة  منذ  وم�ساركتهم 
نال االأحزمة واحدا تلو االآخر يف بطوالت حملية وعاملية ، 
وكم كنت اأرى ال�سعادة على وجهك وعلى وجه احلبيبة ناديا 

ابتهاجًا بهذا االجناز املميز .. 
اأيها الراحل الطيب ، ولكنها حمطات  هي مفردات الذاكرة 
م�سيئة ، تاأخذين الى اليوم الذي طلبت منكم الهيئة االدارية 
التنظيمي  للهيكل  مف�سلة  درا�سة  تقدمي  االأرثوذك�سي  للنادي 
لطلبها  وا�ستجبتم  االأرثوذك�سي،  النادي  وجلان  ملوظفي 
عزيز  النادي  هذا  ان  وقلتم،  املحببة  العري�سة  بابت�سامتكم 
وموؤهالت  خربات  من  لدينا  ما  كل  له  نقدم  و�سوف  علينا 
بذلتم ، ومن  بها، وبالفعل  نعتز  التي  املكانة  الى  به  لرنتقي 
حثيثة  جهود  من  و�سعكم  يف  ما   ، اخلا�سة  �رضكتكم  خالل 
وبكل اخال�س وتفان واأجنزمت الدرا�سة يف موعدها املحدد.. 
واأ�سدقكم القول اإننا ولغاية اليوم ال نزال نرتوي من روؤياها 
التي  ة  القيمرّ املعلومات  من  لال�ستزادة  ال�سفحات  ونقلب 

اأوردتها يف هذه الدرا�سة .. 
لدورة  عامني  ملدة  االدارية  الهيئة  يف  ع�سوا  اأ�سبحت  ثم 
يف  مثاال  وكنت   1989  –  1987 من  الفرتة  خالل  واحدة 
االحرتام  لغة  لغتكم   .. ومنجزا  حا�رضا  التطوعي  العمل 
والتقدير دائما والتي كانت ت�سيف الى القلب �سطورا جديدة 

من ال�سداقة والتقدير..

واأذكر يف اآخر مرة راأيتك فيها اأيها الراحل ال�سديق وحتدثنا 
عن ذكريات العمل يف النادي بكل عفوية وجمال تلك االأيام 
، كان بتاريخ 2013/12/15 ، خالل حفل الع�ساء التكرميي 
الذي اأقامته الهيئة االدارية على م�سبح النادي لرواد الهيئات 
اأيها  اأنت  وكنت   ،   )  2013  –  1952( املتعاقبة  االدارية 

الطيب اأحد الرواد الذين نالهم �رضف التكرمي ... 
على  االلهية  احل�رضة  يف  لتكون  الوليد  اأبا  يا  �رضيعا  رحلت 
اأحبة  ،وراءك  وتركت   ... االأبدية  واحلياة  القيامة  رجاء 
بدموع  تبكيك  اأفاإدتهم  مرتع�سة   ، املبكر  برحيلك  مفجوعني 
اأبت اأن ال تن�سب ، وت�سلي لك ، بالقلب وال�سفاه ، اأن يجعل 
 ... والقدي�سني  االأبرار  مع  ال�سماوي  امللكوت  يف  خدرك 
نقاء  نقية  وجداننا  يف  خالدة  عدنان  يا  الطيبة  ذكراك  �ستبقى 

البحر عند �رضوق �سم�س االأ�سيل .. 
 ما اأق�ساه من قدر .. ولكن هي احلياة ممر ال مقر ..  عزاوؤنا 
وليد  االأحباء  والأوالدك  ناديا  احلبيبة  دربك  لرفيقة  احلار 

ورين ومريا واآل خليف ومرتي واأ�سطفان االأفا�سل .. 
نحن  والتي   ، القدا�سة  الفائقة  االله  لوالدة  اأجلكم  من  ن�سلي 
امللكوت  يف  ترعاكم  اأن   ، املقد�س  �سيامها  نعي�س  اليوم 

ال�سماوي ويعطيكم الرب االله الراحة االأبدية .. اآمني
الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركا ...

منى �سليم زغل�ل 
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اأقامت اللجنة الثقافية للنادي االأرثوذك�سي 
املوافق  ال�سبت  يوم  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة 

2014/8/2 ندوة بعنوان 
» قانون جمال�س الطوائف الدينية امل�سيحية 
» �سارك فيها كل من االأ�ساتذة : املحامي 
 – حوامتة  اأديب  املحامي   – الفار  يعقوب 

املحامي نزار ديات .
رجائي  الدكتور  احلوارية  الندوة  اأدار 
نفاع / رئي�س اللجنة الثقافية وبداأها قائالً  : 
ايتها ال�سيدات وال�سادة – ال�سيوف الكرام 
واللجنة  االإدارية  الهيئة  باإ�سم  بكم  نرحب 

الثقافية للنادي االأرثوذك�سي يف هذه الندوة احلوارية حول » 
قانون جمال�س الطوائف الدينية امل�سيحية » وا�سمحوا يل كذلك 

ان نرحب با�سمكم باملحا�رضين االأعزاء : 
اأديب  االأ�ستاذ  و�سعادة  الفار  يعقوب  االأ�ستاذ  املحامي  �سعادة 
عن  اأغنياء  حقيقة  وهم  ديات  نزار  املحامي  و�سعادة  حوامتة 

التعريف بهم . 
وبداية ال بد ان اأ�سري واأ�سيد باردننا احلبيب، هذا البلد ال�سغري 
مب�ساحته والكبري باأهله ومواطنيه، هو وطن االإخوة والعي�س 
عهد  منذ  به  يحتذى  منوذج  وهو  بالله  املوؤمنني  بني  امل�سرتك 
الفاروق �ساحب العهدة العمرية اخلليفة عمر بن اخلطاب.    

البلد  هذا  واالتفاق  الوفاق  وبلد  وال�سالم  املحبة  وطن        
الثقافتني  نتاج تزاوج  العربية  الثقافة  اأن  يوؤكد  الذي  االأ�سيل 
امل�سيحية واالإ�سالمية على مر الع�سور وتاأكيدا لعروبتنا التي 
التي نعمل لرفعها  القومية  لها واإقرارًا لهويتنا  باالنتماء  نعتز 

وبنائها والدفاع عنها على الدوام . 
واالأمان  االأمن  نعمه  علينا  يدمي  ان  وجل  عزرّ  املولى  �سائلني 

واال�ستقرار حتت ظل القيادة الها�سمية احلكيمة . 
      نبداأ مع اال�ستاذ يعقوب الفار ليتحدث حول هذا القانون، 
ما له وما عليه واهميتة للطوائف امل�سيحية يف هذا البلد احلبيب.

وحتدث بدايًة املحامي يعقوب الفار قائاًل:
امل�سيحيه ل�سنه 2014 ليحل  لقد جاء قانون جمال�س الطوائف 
ل�سنه  امل�سلمه  غري  الدينيه  الطوائف  جمال�س  قانون  حمل 
الطوائف  جمال�س  قانون  يف  العمل  ا�ستمر  حيث   .1938
�سبعة و�سبعني  ملده اكرث من  ل�سنه 1938  امل�سلمه  الدينيه غري 

عامًا دون اي تعديل يذكر .
اال�رضه  منها  وخا�سه  االردنيه  امل�سيحيه  اال�رضه  عانت  وقد 
التقا�سي  عدالة  عدم  عن  ناجتة  قا�سية  معاناة  االرثوذك�سيه 
امام املحاكم الكنائ�سيه . وان عدم العداله هذا ناجت عن غياب 
ت�رضيع وا�سح للتقا�سي امام املحاكم الكنائ�سيه . وعدم وجود 
�سخ�سيه  ا�سول  قانون  وجود  عدم  ي�سمل  وا�سح  ت�رضيع 

ندوة قانون جمالس الطوائف الدينية املسيحية

احلياه  وم�ستجدات  احلديث  الع�رض  متطلبات  مع  يتما�سى 
للتقا�سي  اجرائيه  قانونيه  قواعد  وجود  عدم  كذلك  وي�سمل 

امام هذه املحاكم .
و�سع  من  املقبول  االدنى  احلد  لي�سمن   2014 قانون  فجاء 

القواعد العامه للتقا�سي .
      اذا قارنا قانون عام 1938 مع قانون 2014 جند بان 
امل�رضع يف قانون 2014 قد حافظ على مبداأ ا�سا�سي وجوهري 
تدخل  وعدم  الكنائ�سيه  املحاكم  ا�ستقالل  على  احلر�س  وهو 
من  به  جاء  ما  الى  باال�سافه  املحاكم  هذه  �سوؤون  يف  الدوله 

قواعد قانونيه ا�سافيه ت�سمن عداله التقا�سي للمتخا�سمني .
املحاكم  بني  العالقه  يحدد  امل�سيحيه  الطوائف  جمال�س  قانون  ان 
الكن�سيه والدوله ويبني كيفية ت�سكيل املحاكم الكن�سيه واخت�سا�سها. 

وان م�سائل االحوال ال�سخ�سيه تق�سم الى ثالثة اق�سام .
احكام  عن  الناجته  ال�سخ�سيه  االحوال  :م�سائل  الول  الق�سم 
الزواج وما يرتتب عليها من اثار جتاه االوالد وجتاه الزوج 
والزواج  اخلطبه  احكام  الق�سم  هذا  �سمن  ويدخل  االخر 
وبطالن الزواج وف�سخ عقد الزواج والتبني والن�سب والنفقه 
يكون  التي  امل�سائل  وجميع  وامل�ساهده  واحل�سانه  واالعاله 

م�سدرها عقد الزواج بني الزوجني واالبناء .
احكام  الناجته عن  ال�سخ�سيه  :م�سائل االحوال  الثاين  الق�سم 
للويل  واالذن  والو�سايه  والواليه  االهليه  :مثل  االهليه 
والو�سي واحلجر وو�سي املحجور عليه وفك احلجر واحكام 

املفقود والغائب .
الق�سم الثالث :م�سائل االحوال ال�سخ�سيه الناجته عن الوفاه: 
االن�سبه  وحتديد  الورثه  وتعيني  به  يتعلق  وما  االرث  مثل 
وحدودها  والو�سيه  والتخارج  الرتكات  وحترير  ال�رضعيه 

وان�سائها والطعن بها .
اخت�سا�ساتها  امل�سيحيه  الدينيه  الطوائف  جمال�س  وت�ستمد 
ال�سخ�سيه  االحوال  املتعلقه مب�سائل  النزعات  و�سالحيتها يف 
بحكم املاده 109 من الد�ستور واملاده 5 وما بعدها من قانون 
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جمال�س الطوائف الدينيه ل�سنه 1938 .   
بعد ذلك حتدث املحامي االأ�ستاذ نزار ديات قائالً  : 

تعد التعديالت الد�ستورية التي ادخلت على الد�ستور االردين 
على  توافقت  التي  اال�سالح  وم�سرية  عملية  ثمار  باكورة 
الدولة  فئات  جميع    - اال�سالح  م�سرية  اي   – �رضورتها 

االردنية قيادة و �سعبا .
هذا  تطبيق  جدية  و  باهمية  البع�س  ت�سكيك  من  الرغم  وعلى 
التعديالت واثرها على ار�س الواقع اال انه ال ينكر اهمية تلك 
الدميقراطية  امل�سرية  جودة  على  النوعي  واثرها  التعديالت 

واحلريات وم�سرية اال�سالح يف االردن .
الد�ستور  على  اقرت  التي  التعديالت  درا�سة  خالل  ومن 
االردين فانه يت�سح لنا ان هناك الكثري من التعديالت االيجابية 
تاريخ  يف  ورئي�سيا  تاريخيا  منعطفا  ت�سكل  والتي  والنوعية 
االردن املعا�رض، منها ما يرقى باالردن الى م�ساف الدول 
املتقدمة يف هذا املجال دون انكار لوجود قوى ال�سد العك�س التي 

ترافق م�سرية عملية اال�سالح يف االردن .
خالل هذه االم�سية �ساتطرق الى اهم وابرز التعديالت الد�ستورية  
التي م�ست االأردين امل�سيحي ب�سورة مقت�سبة على ان ال يعفيني 
امل�ستمع  ا�سع  لكي  الهميتها  اجلوانب  بع�س  يف  التو�سع  من  هذا 

على م�سافة قريبة من اثر هذه التعديالت على الواقع .
وعليه مت الرتكيز على ن�س املادة 2/109 املفتوحة للتعديل ، 

حيث ان ن�س املادة 109 املذكورة كان تن�س على ما يلي: 
املادة )109( من الد�ستور االردين لعام 1952  قبل التعديل :

1.تتاألف جمال�س الطوائف الدينية وفاقًا الحكام القوانني التي 
ت�سدر خا�سة بها وحتدد يف هذه القوانني اخت�سا�سات املجال�س 
املن�ساأة  واالوقاف  ال�سخ�سية  االحوال  م�سائل  ب�ساأن  املذكورة 
ال�سخ�سية  االحوال  م�سائل  اما  العالقة.  ذات  الطائفة  مل�سلحة 
لهذه الطائفة فهي م�سائل االحوال ال�سخ�سية للم�سلمني الداخلة 

يف اخت�سا�س املحاكم ال�رضعية
تتبعها  ان  يجب  التي  اال�سول  املذكورة  القوانني  يف  تعني 

جمال�س الطوائف الدينية.
حيث مت التوافق يف اللجنة القانونية ملجل�س النواب مع النواب 
لت�سبح  املادة  هذه  تعديل  يتم  ان  على  املخت�سني  و  امل�سيحيني 

بال�سورة التالية :
الغاء الفقرة 2 من املادة 109 واال�ستعا�سة عنها مبايلي : 

2- تطبق جمال�س الطوائف الدينية اال�سول واالحكام املتعلقة 
مب�سائل االحوال ال�سخ�سية التي ال تعترب من م�سائل االحوال 
ال�سخ�سية للم�سلمني الداخلة يف اخت�سا�س املحاكم ال�رضعية ، 
ق�ساتها  تعيني  �رسوط  املجال�ض  هذه  ت�رسيعات  تنظم  ان  على 

وا�سول املحاكمات امامها
ان هذه التعديل هو الذي فتح الباب اأمام الطوائف امل�سيحية للعمل 
على تعديل قانون جمال�س الطوائف الدينية ال�سادر عام 1938، 
املحاكم  اخت�سا�س  يف  ادخل  قد  اأي�سا  التعديل  هذا  ان  واي�سا 
ال  والتي  الطائفة  قانون  عليها  ين�س  التي  االمور  كافة  الكن�سية 
كانت  حيث   ، للم�سلمني  ال�سخ�سية  االأحوال  ق�سايا  من  تعترب 
املحاكم الكن�سية يف ال�سابق ال تنظر اال يف تلك امل�سائل ال�سخ�سية 

التي يت�سابه امل�سلمون وامل�سيحيون فيها من حيث املو�سوع .
اللجان  و  حينه  يف  االمة  ملجل�س  ي�سجل  التاريخة  ولالمانة 
مت  التي  املقرتحات  مع  مت  الذي  الكامل  التعاون  فيه  القانونية 
تقدميها ، على الرغم من اننا مل ننجح يف ادخال م�سالة االرث 
باالدعاء  م�سيحيني  نواب  من  معار�سة  ب�سبب  االأمر  هذا  يف 
بان  قواعدهم ال�سعبية تطالبهم بابقاء م�سالة االرث للم�سيحني 
ا�سثتناء  االإ�سالمية وبالفعل هكذا كان ، ومت  لل�رضيعة  خا�سعة 

االرث من ذلك .
لقانون  معدل  م�رضوع  اقرتاح  مت  املذكور  التعديل  اثر  على 
التي  املادة  وهي   ، امل�سلمة  غري  الدينية  الطوائف  جمال�س 

�سيتحدث بها الزمالء  ، �ساكرا لكم ح�سن ا�ستماعكم . 
ح�رض الندوة نخبة من اع�ساء النادي وا�سدقائة و�سارك عدد 
حول  وا�ساءت  الندوة  اغنت  مهمة  قيمة  مداخالت  يف  منهم 
عدد من املوا�سيع التي تهم الطوائف امل�سيحية يف اردننا احلبيب 
الطوائف  وجمال�س  الكن�سية  املحاكم  موا�سيع  يف  وخا�سة 
املحاكم  واع�ساء  روؤ�ساء  يف  توافرها  يجب  التي  وال�رسوط 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  والتبني  االرث  وكذلك  الكن�سية 

وا�ستغالل الق�ساء الكن�سي وغريها من املوا�سيع الهامة . 

يعق�ب الفار
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بني  االردنية  املراأة  بعنوان  حما�رضة  الثقافية  اللجنة  اأقامت 
 /8  /12 املوافق  الثالثاء  يـوم  م�ساء  والواجبـات،  احلقــوق 
اللجنة  ع�سو  غاوي  �سوزان  ال�سيدة  الندوة  ادارت   .2014

الثقافية وافتتحت  املحا�رضة قائلة :
 اأن املراأة ن�سف املجتمع اأما اأنا فاأقول اأن هذا الكالم قليٌل يف 
حقرّها، فهي التي تربي الن�سف االآخر من املجتمع وتعمل ما 

بو�سعها على تن�سئته التن�سئة احل�سنة . 
واملثقف  الناجح  ال�سباِب  من  جيٍل  على  احل�سول  اأردنا  فاإن 
واملتعلرّم فعلينا اأواًل اأن نهتمَّ باملراأة ونقدم لها ما حتتاُج اليِه من 
هذا  ُرغم  االأعظم  عملها  اإجناِز  من  تتمكن  كي  وم�ساعدٍة  دعٍم 
الطموح،  املراأة ما زاَل حمدودًا ودون  اأن دور  اإال  االإجناز 
وتدل االإح�ساءيات على اأن ن�سف ن�ساء العامل اأميرّات واأن %3 
فقط من مقاعد املجال�س النيابية يف الدول العربية ت�سغلها ن�ساء .
ويف االأردن مل يتم متثيلها ب�سكل من�سف يف الربملان واالأحزاب 
والنقابات واحلكومات وغريها من الهيئات الأ�سباب متعددة . 
كما وهناك بع�س القوانني والت�رضيعات التي تقف عائقًا اأمام 
املراأة �سيا�سيًا و اإجتماعيًا اإ�سافة اإلى تهمي�س دورها وعدم الثقة 

بقدرتها من قبل بع�س االأحزاب وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
ثم  حتدثت العني اميلي نفاع عن ن�سال املراأة عرب الع�سور 
ب�سارات   اإميلي  ال�سيدة  وزميالتها  هي  جتربتها  خالل  من 
من  يجتمعنَّ  كنَّ  اللواتي  الكرميات  ال�سيدات  من  وغريهن 
الق�سية  املراأة وكذلك  التي تهم  الق�سايا  العديد من  اأجل بحث 

الفل�سطينية . 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الن�سائية  الهيئات  كافة  باأن  واأفادت 
املعني باملراأة يف كافة حمافظات اململكة عليها م�سوؤولية العمل 
دون  ينجح  لن  وذلك  االأردن  يف  املراأة  م�ستوى  رفع  على 
االأ�سعدة  كافة  على  واالإ�ستمرارية  اجلاد  والعمل  التن�سيق 

وبكل االإجتاهات.
ال�سيا�سية  القوى  مع  وفعالية  بجدية  للعمل  االأوان  اآن  لقد 
واالإجتماعية واحلكومية، لتوفري كافة اأ�سكال الدعم  )املادي 

املرأة االردنية بني احلقوق والواجبات 

واملعنوي واللوج�ستي( لالإحتادات الن�سائية واجلمعيات املختلفة 
من اأجل اإبراز قدرة املراأة احلقيقية .

بتعديلها  القيام  يجب  والت�رضيعات  القوانني  من  الكثري  فهناك 
قانون   ، النواب  ملجل�س  االإنتخابات  قانون   : مثاًل  منها 
اجلن�سية، قانون العمل ، قانون ال�سمان االإجتماعي وغريها 

من القوانني والتي يجب اأن تن�سف املراأة وتعطيها حقرّها .
املجاالت  كافة  يف  الن�ساء  م�ساركة  زيادة  على  العمل  ويجب 
وعدم التغا�سي عن املمار�سات واالأحكام واملواقف التقليدية 
االإن�سانية  حقوقهن  ممار�سة  من  حرمانهن  اإلى  توؤدي  التي 
الأخذ  لهنرّ  املجال  اف�ساح  على  العمل  ويجب  والد�ستورية 

دورهن يف املجتمع.
املجتمع  يرتقي  كي  املراأة  دعم  على  العمل  اجلميع  وطالبت 
يف  امل�سرية  متابعة  م�سوؤولية  لته  وحمرّ اجلديد  باجليل  واأ�سادت 

الدفاع عن حقوقه واملطالبة بها .
مترّ فتح باب النقا�س واالأ�سئلة بني احل�سور مما اأ�ساف واأثرى 
ملا  حيرّ  اإثبات  النا�س  وم�ساكل  هموم  ل�سماع  وكان   ، اللقاء 
تواجهه املراأة من متييز يف املعاملة يف املجتمع حترّى يومنا هذا !
�س�زان غاوي 

ع�سو اللجنة الثقافية 
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تناول السوائل و أهميتها لدى االطفال و املراهقني 
أثناء النشاط البدين

د. عامر مارتك
طبيب النادي

يطرح  قد  حيث   ، حيوي  و  هام  مو�سوع  عن  نتكلم  �سوف 
اأو  بالتعب  ال�سعور  �سبب  عن  �سوؤااًل  الريا�سيني  من  العديد 
انخفا�س القدرة البدنية ، اأثناء ممار�سة الريا�سة البدنية ،اأو 

اأثناء ممار�سته متارين التدريب اخلا�سة باملنتخب مثال.
ن�رضد قائلني ان توازن اجل�سم املورفولوجي و الفيزيولوجي  
�سوائل  خ�سارة  من  نعو�سه  ما  مبقدار  مبا�رض  ب�سكل  يرتبط 
من  املاء  يعترب  ،حيث   البدين  الن�ساط  ممار�سة  اثناء  ج�سم 
النظر  بغ�س  االن�سان  حلياة  ال�رضورية   الغذائية   العنا�رض 
عن العمر و ي�سكل اجلزء االكرب من وزن اجل�سم )%70-50 
الكتلة  من  ال�سيدات، %75  لدى   % و 60-40  الرجال  لدى 
اخلالية من الدهون لدى املراهقني( ،و بالتايل حتتوي اأج�سام 
االأطفال على ن�سبة اأكرب من املاء ن�سبة لوزن اجل�سم باالإ�سافة 
اخلاليا  خارج  و  داخل  ال�سوائل  توزيع  ن�سبة  اختالف  الى 

مقارنة بالكبار.
اأثناء  املراهقني  و  االطفال  عند  التغريات  ان  ذكرنا  كما  و 
 ، للوزن  ن�سبة  اجل�سم  �سطح  م�ساحة  )زيادة  النمو  مراحل 
انخفا�س حجم ال�رضبة و الدفع القلبي، انخفا�س معدل افراز 
تناول  عدم  اأي   ( االرادي  اجلفاف  عليها  م�سافا   ) العرق 
ال�سوائل ب�سكل كاف اأثناء التدريب (، كل هذه العوامل توؤدي 
الداخلية ب�سكل ا�رضع مقارنة مع  الى ارتفاع حرارة اجل�سم 

الكبار يف حال عدم تعوي�س خ�سارة ال�سوائل.
التدريب   اأثناء  املراهق   او  الطفل  اأداء  على  ينعك�س  مما 
و  ال�سعف  بالتعب،  )ال�سعور  اأهمها  �رضيرية  باأعرا�س 
ال�سوائل  فقدان  يف  الزيادة  وتوؤدي  ال�سهية(،  فقدان  ال�سهو، 
ب�سكل تدريجي الى هبوط يف م�ستوى االأداء البدين، جفاف 
الغ�ساء املخاطي بالفم و انخفا�س �سغط الدم و زيادة معدل 

القلب حتى الو�سول الى مرحلة ال�سدمة.
ب�سكل  و  ال�سوائل  باعطاء  وقائي  اجراء  �رضورة  يت�سح  اإذا 
املثال  �سبيل  )على  املباريات  او  الن�ساط  اأثناء  و  قبل  دوري 
150 مل من ماء ال�سنبور البارد اأو امل�رضوبات ذات النكهة 
املاحلة كل 20 دقيقة لطفل يزن 40 كغ و 250 مل للمراهق 
الذي يزن 60 كغ (، حتى لو كان الطفل ال ي�سعر بالعط�س.

ت�سجيع  و  ار�ساد  االمور  اأولياء  و  املدربني  على  يجب  كما 
االأطفال و املراهقني على تناول كميات كافية من ال�سوائل و 
ذلك لتجنب اال�سابة باجلفاف حيث اأثبتت الدرا�سات اأن الطفل 
اأكرث عر�سة للجفاف )فقد اأقل من 1% من وزن اجل�سم يوؤدي 

مبغادرة  لهم  وال�سماح  ال�سوائل(،  نق�س  اأعرا�س  لظهور 
ميدان اللعب ب�سكل دوري من اأجل تناول ال�سوائل.

الأر�شادات الواجب اتباعها اأثناء الن�شاط البدين:
•  يجب مراعاة اخل�سائ�س اجل�سمية و الوظيفية لالأطفال و 
املراهقني عند و�سع برامج التدريب اأو تنظيم امل�سابقات 

الريا�سية خا�سة يف االأجواء احلارة .
•  تقليل االأن�سطة التي ت�ستمر الأكرث من 15 دقيقة عندما تكون 

ن�سبة الرطوبة و درجة احلرارة مرتفعة .
ان  اي   ، املحيطة  البيئية  للظروف  التدريجي  التعر�س    •
الربنامج  بداية  يف  منخف�سة  التدريب  مدة  و  �سدة  تكون 

التدريبي ، ثم تزداد تدريجيا حلدوث التاأقلم املطلوب
عند  املر�س  من  اال�ست�سفاء  اأو  املر�س  حالة  مراعاة    •
باإ�سطرابات  املرتبطة  االأمرا�س  ،خا�سة  املتدرب 

اجلهاز اله�سمي )القي و اال�سهال، احلمى(.
توفر  ل�سمان  الريا�سية  امل�سابقات  اأو  التدريب  تعديل    •
عوامل االأمن وال�سالمة عندما يكون اجلو حارًا جدا حيث 
ي�ساعد ذلك يف خف�س ن�سبة االإ�سابات احلرارية واأهمها 

�رضبة ال�سم�س لدى االأطفال و املراهقني .
اأو  �ساعتني  ملدة  اإ�ست�سفاء  فرتات  و  الكافية  الراحة  توفري    •

اأكرث بني امل�سابقات املقامة  يف نف�س اليوم .    
اأن  االأرثوذك�سي  النادي  يف  منتخباتنا  مدربي  نو�سي  لذلك 
يكون لديهم الوعي التام و القدرة االإر�سادية لتوجيه اأطفالنا 
�سمن الفرق الريا�سية الأهمية التثقيف ال�سحي  مبا فيه رفع 
الن�ساط البدين لديهم لتحقيق  �سوية الفرق الريا�سية و �سوية 

النجاح تلو النجاح.
و بالتوفيق......
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الق�سة  مب�سابقة  الفائزة  الق�س�س  ن�رض  العدد  هذا  يف  نوا�سل 
الق�سرية للمدار�س

بقلم:حال ال�سو�س                                     
املدر�سة:البطريرك ذيودور�س االول       ال�سف:  الرابع)اأ(                                                                    

اجلائزة الثالثة 
كان يا ما كان يف قدمي الزمان  عائلة ارادت الذهاب يف رحلة 
و�سل   وعندما  املدينة  خارج  املمتدة  اخل�رضاء  املزارع  الى 
ثم  املنا�سب ،ومن  بتجهيز مكان اجللو�س  اجلميع ،بداأ االب 
قام بو�سع املنقل يف مكان بعيدعن الع�سب واال�سجار،وذهب 
جلمع بع�س العيدان ال�سلبة ال�سغرية ،وو�سعها يف املنقل مع 
بع�س قطع الفحم ،وكان قد اح�رض القليل من الكاز وو�سعه 
يف زجاجة وكتب عليها )هذا كاز ولي�س ماء( .بداأ االب بعملة 
يلعبون  وهم  ابناءه  يراقب  كان  بينما  النار  ا�سعال  يف  املعتاد 
م�رضورا  كان  ،وقد  اجلميلة  ال�سهول  هذه  يف  وميرحون 
مب�ساهدة ابناءه وهم يف هذه ال�سعادة .قالت االم :لقد انتهيت 
فقال  ؟  الخذها  جاهز  انت  هل  اال�سياخ  يف  اللحم  و�سع  من 
االب :مل يبقى اال القليل من الوقت ،و�ستكون النار جاهزة. 
يف هذه االثناء ،وبينما كان االب م�سغوال بتجهيز و�سع اللحم 
على النار اقرتب عامر من والده وقال:اأال تريد اللعب معنا يا 
والدي ؟هيا نريد ان نلعب معك .مل ي�ساء االب ان يعكر فرح 
اليهم وبداأ يلعب معهم ب�رضور، فكانت االم  االوالد،فذهب 
م�رضورة وهي تنظر اليهم .وبعد قليل نظر االب نحو ا�سغر 

الرحلة
ابناءه،وهو يقرتب من النار :فقال االب :ال تقرتب من النار 
يا �سمري تعال هنا. فقال :�سمري :ال اريد االقرتاب من النار، 
الكاز  زجاجة  �سمري  ،فتناول  ابي  يا  فقط  ا�رضب  ان  اريد 
وبداأي�رض منها،يف حني رك�س االب نحوه م�رضعا وهو يقول: 
كان  حتى  االب  و�سل  ان  الزجاجة.وما  هذه  من  الت�رضب 
�سمري قد �رضب من الزجاجة وح�سل ما مل يكن يف احل�سبان 
انني  يقول:ابي،ابي،  بقوة وهو  يتامل وي�سعل  ،ف�سار �سمري 
متجهة  املكان  العائلة  غادرت  الفور  ،وعلى  �ساعدين  اختنق 
النار .  التاكد من اطفاء  ين�س االب  الى اقرب م�سفى . ومل 
معدته،  يف  ما  ا�ستفراغ  بعد  �سمري  حالة  حت�سنت  امل�سفى  ويف 
حظه  كان  قليلة،فقد  �ساعات  بعد  االح�سن  الى  و�سعه  وعاد 
العائلة  الكاز.عادت  من  الكثري  ي�رضب  مل  انه  حيث  كبريا 
ب�سحبة �سمري الى املنزل،�سحيح اأن رحلتهم مل تتم،ب�سبب ما 
فعله �سمري،لكنهم عادوا فرحني بنجاته ،قال االب بينما كان 
يح�سن �سمري بني يديه ماذا تعلمت اليوم يا �سمري ؟قال �سمري 
ي�سلح  كان  اذا  منه،  التاكد  قبل  �سيء  من  ا�رضب  بخجل:ال 
اعتذر  جدا،واين  �سيئا  الكاز  طعم  كان  فقد   ، ال  ام  ل�رضب 
النني اف�سدت عليكم الرحلة .قال االب:ال باأ�س يا بني،�سنقوم 
برحلة جديدة اال�سبوع القادم ان �ساء الله،واعدكم ان ال ا�سع 
الكاز هذه املرة يف زجاجة ماء. علينا ان ننتبه اين ن�سع املواد 
ال�سامة ،كما يجب علينا ان الن�رضب من �سيء قبل التاكد منه 
اذا كان �سحيا  او �سام ،وعلينا ان نتعلم من اخطاءنا ونتمنى 

ال�سالمة للجميع.
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بقلم : فرح رائد اأحمد ال�سمادي
املدر�سة االأهليرّة للبنات                                         ال�سف: الثامن

اجلائزة الثالثة 
يف يوم جمعٍة ربيعيرّ ُم�سم�س ميلوؤُُه التفاوؤل واالأمل، ا�ستيقظُت يف 
الع�سافري.  الطيور وزقزقة  تغريد  الباكر على �سوت  ال�سباح 
ا، فقد ا�ستلمُت ر�سالة من �سديقاتي يف اخلارج  ه ليوم �سعيد حقرّ اإنرّ
ال�سيفيرّة.  العطلة  يف  احلبيب  اأردننا  لزيارة  لهنرّ  دعوتي  ُيلبرّني 
لقد قمُت بو�سع برنامج ترفيهيرّ كامل مليء بالت�سويق واالإثارة 
نا الغايل. ن رحالت �سياحيرّة عديدة يف ربوع اأردنرّ واملرح يت�سمرّ
 . ِللقائهنرّ و�سوق  لهفة  وكلرّي  املطار  يف  ال�ستقبالهنرّ  ذهبُت  لقد 
وبعد اأن اأخذنا ق�سطًا من الراحة، قمنا بحزم اأمتعتنا لنبداأ جولتنا 

ال�سياحيرّة املليئة باالأن�سطة واحلما�س. 
ة  اإنرّ االأردنرّ بلد �سياحيرّ فيه الكثري من املواقع ال�سياحيرّة واالأثريرّ
قمنا  ل  االأورّ اليوم  ففي  وغريها.  والعالجيرّة  والرتفيهيرّة  والدينيرّة 
ال�سبع  الدنيا  عجائب  من  واحدة  هي  الرّتي  البرتاء  مدينة  بزيارة 
اجلديدة يف العامل، ُنحتت باأكملها يف زمن االأنباط. لقد انبهرُت 

ها. اأنا و�سديقاتي بجمالها وعلورّ جبالها وجورّ
وهي  اأال  البا�سم  االأردن  ثغر  الى  جنوًبا  انطلقنا  التايل  اليوم  يف 
العقبة، املليئة باملنتجعات والفنادق ال�سياحيرّة. لقد ا�ستمتعنا كثرًيا 
االأ�سواق  العديد من  قمنا بزيارة  الرائع. كما  باأجوائها وطق�سها 
ها  اأنرّ كما  وجودتها،  ب�سائعها  ع  بتنورّ تتميرّز  تي  الرّ فيها  ة  التجاريرّ
بالراحة  �سعرنا  لقد  اجلميع.  متناول  ويف  معتدلة  باأ�سعار  ُتباع  
بكرمه  امِل�سياف  االأردينرّ  �سعبنا  يتميرّز  حيث  فيها  والطماأنينة 
والكنافة  املن�سف،  هناك  خالتي  لنا  ت  اأعدرّ فقد  َمع�رضه،  وح�سن 

تي تتميرّز بطعمها الرائع واللذيذ. والقهوة العربيرّة االأ�سيلة الرّ
هنا الى منطقة البحر امليرّت  وبعد ق�ساء يومني كاملني فيها، توجرّ
الرّتي هي اأخف�س بقعة على �سطح االأر�س، فيها ال�سياحة العالجيرّة 
ه ُيعترب من  تي يرتادها ال�سيرّاح من خمتلف اأنحاء العامل. كما اأنرّ الرّ
مثل  ال�سناعات  من  كثري  عليه  ُتبنى  تي  الرّ ة  االقت�ساديرّ املراكز 
لقد  والعالجيرّة.  التجميليرّة  امل�ستح�رضات  وم�سانع  امللح  م�سانع 
بق�ساء  قمنا  كما  بهدوئها وجمالها ودفئها.  ا�ستمتعُت و�سديقاتي 
وقت ممتع على �ساطئه وال�سباحة فيه. فما اأجمل وطننا واأر�سها 
التي نعي�س عليها! االأر�س الرّتي ارتبطْت بذكرياتنا واآمالنا، فعلى 

ثراها ن�ساأنا، ومن مائها �رضبنا، وبربوعها تغنرّينا.
الرومانيرّة  االآثار  مدينة  هي  جر�س،  مدينة  اإلى  هنا  توجرّ بعدها، 
ُت�رضق  ة،  االأثريرّ وم�سارحها  و�سوارعها  باأعمدتها  امل�سهورة 
اأبناوؤه كلرّ �سباح  �سم�سها كلرّ يوم على �سعب طيرّب عامل ينت�رض 
جورّ  جميعا  ُيظلرّلهم  رزقهم،  لك�سب  احلياة  دروب  يف  ي�سعون 
الغذاء  وجبة  بتناول  قمنا  لقد  واال�ستقرار.  واالأمن  ة  يرّ احلررّ من 
الفاخرة من الكباب يف اأحد املطاعم هناك يف جو مليء باملرح، 

ربوعنا اخلضراء
وا�ستذكرنا ذكريات املا�سي اجلميلة الرّتي ال ُتن�سى اإلى االأبد. ويف 
تي اأُقيمت يف اإحدى  ة الراق�سة الرّ امل�ساء تابعنا العرو�س الفولكلوريرّ

ة. ة التقليديرّ �ساحاتها، وُقمنا ب�رضاء بع�س امل�سنوعات اليدويرّ
هند�ستها  وروعة  طبيعتها  بجمال  االأردنرّ  �سمال  منطقة  تتميرّز 
للطبيعة  حلبرّهم  ونظًرا  �سديقاتي  طلب  على  فبناًء  ة،  العفويرّ
ُت�سحر  تي  الرّ اإلى مدينة عجلون  التايل  اليوم  هنا يف  بة، توجرّ اخلالرّ
العيون وتاأ�رض القلوب بجمال غاباتها وب�ساتينها و�سال�سلها اجلبليرّة 
الزيتون  اأ�سجار  بني  جميل  وقت  بق�ساء  ا�ستمتعنا  لقد  ال�ساهقة. 
على  حتّط  اّلتي  الطيور  اأ�رساب  وبني  وال�سنوبر،  والبّلوط 
ها  �ُسجرياتها اخل�رضاء، فان�رضحْت �سدورنا لهوائها النقيرّ وجورّ
تي ُتعترب  االآ�رض. كما قمنا بزيارة قلعة الرب�س يف عجلون، والرّ
و�سديقاتي  اأنا  اأُعجبُت  كم  املدينة.  هذه  يف  ا  مهمرّ �سياحيرّا  َمعلما 
بلبا�س الن�ساء ال�سعبيرّ فيه! اإذ يتميرّز بلونه االأ�سود اجلميل الطويل 

ا. ز يدويرّ امل�سنوع من القما�س اأو احلرير اأو املخمل، واملطررّ
كم  االنتهاء،  على  ال�سياحيرّة  جولتنا  اأ�رضفْت  وهكذا   
االأمن  فيه  ر  يتوفرّ بلد  يف  الرحلة  بهذه  و�سديقاتي  اأنا  ا�ستمتعُت 
واالأمان، ويبقى دورنا نحن واالأجيال القادمة ميثرّل يف احلفاظ 
العزيز  البلد  هذا  لنبني  بها  واالرتقاء  الوطنيرّة  حا�سنتنا  على 
ونحافظ على مرافقه. حفظ الله االأردن ُمظلرّال بعناية الرحمن.
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توج النادي االأرثوذك�سي عمان بلقبه اخلام�س يف بطولة االندية 
العربية االرثوذك�سية ال�ساد�سة التي اقيمت يف �سالة اإميل حداد يف 
الفرتة من )13-18 اآب 2014( مب�ساركة االندية االرثوذك�سية 
�ساحور  بيت   ، جاال  بيت   ، حلم  بيت   ، الله  رام   : الفل�سطينية 
رجل  برعاية  اقيمت  والتي  االردن  من  عمان  املنظم  والفريق 

االعمال مي�سيل ال�سايغ.
على املحبة وال�سالم افتتحت واعلن الراعي الر�سمي للبطولة ال�سيد 
مي�سيل ال�سايغ  انطالق البطولة بكلمات » ب�سم الله وعلى بركة 
الله اعلن انطالق البطولة« وحتت �سعار ) كلنا غزة ( ت�سامنا مع 

االهل يف فل�سطني.القى ال�سيد فوزي �سنودة كلمة عرب فيها عن ت�سامن جميع امل�ساركني مع االهل يف غزة م�ستنكرا الهجمة 
الرببرية واحلاقدة على االطفال والن�ساء والدمار الذي احدثته القوات املحتلة يف ار�س غزة الغالية معلنا اننا جميعا غزيون 
ومع غزة . وقال : ان البطولة اقيمت بهدف دعم اخوتنا يف فل�سطني لرفع احل�سار عنهم حيث يعترب االردن رئتهم ونحن 
جاهزون دائما للدعم ونتمنى ان تبقى البطولة قائمة جت�سيدا للوحدة الوطنية، كما اعلن عن ا�ستنكاره ورف�سه للحملة الهمجية 
وقتل املدنيني واالبرياء يف غزة وهذه البطولة لنعلن للجميع اننا )كلنا غزة(، جاء ذلك من خالل  الكلمة التي القاها اثناء حفل 
توزيع الدروع الذي اقيم م�ساء يوم ال�سبت )16-8-2014( يف �سالة وهبة متاري وقبل ماأدبة الع�ساء التي اقيمت تكرميا 

للوفود امل�ساركة يف البطولة .
باملحبة وال�سالم اختتم حفل التتويج الذي اقت�رض على تقليد الفرق امليداليات والكوؤو�س امل�ستحقة حيث توج ب�سار الرب�سي 
مندوبا عن الراعي الرئي�سي فريق عمان بامليداليات وكا�س البطولة ، وتوج فوزي �سنودة فريق رام الله مبيداليات وكاأ�س 

الو�سافة، وتوج خ�رض ذياب رئي�س احتاد ال�سلة الفل�سطيني فريق بيت جاال باملركز الثالث .
      فاجاأ منظم احلفل ومدير البطولة �سليم �سماوي احل�سور بكعكة احتفااًل بعيد ميالد الداعم الرئي�سي للبطولة مي�سيل ال�سايغ  

الذي بدوره تربع لالأندية الفل�سطينية امل�ساركة مببلغ 10 االف دينار .

بطولة األندية العربية األرثوذكسية السادسة )كلنا غزة(
نشاطات اللجنة الرياضية األعضاء يكتبون

ب�سم االأب واالبن و الروح القد�س االإله الواحد اآمني
�سعادة �سفري دولة فل�سطني / �سعادة رئي�س ال�سندوق القومي الفل�سطيني

البطولة  لهذه  الر�سمي  الداعم   - املحرتم  ال�سايغ  مي�سيل  ال�سيد  �سعادة 
�رضكة نا�سونال للدهنات وحمطة روؤيا الف�سائية 

وال�سادة الداعمني االآخرين لهذه البطولة املحرتمني كل من :
احتاد كرة ال�سلة ، �رضكة زين ، البنك اال�ستثماري، املركزية تويوتا ، 
املجموعة العربية للمنتجات الكيماوية ، مدار�س العروبة، مكتبة ع�سام 

قاقي�س و �رضكة �سما للمياه .
يف  االأرثوذك�سية  لالأندية  االإدارية  الهيئات  واأع�ساء  روؤ�ساء  �سعادة 

فل�سطني احلبيبة
اأيها احلفل الكرمي 

اأرجو الوقوف دقيقة �سمت على اأرواح �سهدائنا يف فل�سطني والعراق و�سوريا والوطن العربي الكبري.
فل�سطني يف القلب لها كل املحبة والتقدير واالحرتام.

واللجنة  بعمان  االأرثوذك�سي  للنادي  االإدارية  الهيئة  اأع�ساء  وبالنيابة عن زمالئي  نف�سي  باالأ�سالة عن  ي�سعدين وي�رضفني 
الريا�سية بفروعها املختلفة اأن اأرحب بكم اأجمل ترحيب يف هذه االأم�سية اجلميلة التي جتمعنا بهذا اللقاء اخلري الأن فل�سطني يف 
القلب وغزة ال�سامدة يف قلوبنا جميعا فاأهلنا هناك الذين تعر�سوا الأب�سع هجمة بربرية من الكيان ال�سهيوين على مراأى من 
جميع دول العامل دون اأي حراك لوقف هذا العدوان الغا�سم فالأهل غزة منا كل االحرتام والتقدير اآملني ان يتحرك ال�سمري 

 ويف ما يلي كلمة الرئي�ض يف افتتاح البط�لة ال�ساد�سة لالأندية العربية الأرث�ذك�سية
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نتائج املباريات 

اليوم االول : فوز  بيت حلم على جاره بيت �ساحور بنتيجة )95- 51( وفاز فريق عمان على رام الله )62-90(  .
اليوم الثاين  تغلب بيت جاال على بيت �ساحور بنتيجة )67- 65( فيما حقق عمان الفوز على بيت حلم بنتيجة )43-72( .

اليوم الثالث:  فوز بيت حلم على 
واحتاج   ،  )65-75( جاال  بيت 
للفوز  ا�سايف  وقت  الى  الله  رام 
وب�سعوبة  �ساحور  بيت  على 
تعادل  وقد   )75-77( بنتيجة 
الفريقان يف الوقت اال�سلي )61-

. )61
رام  فريق  تغلب   : الرابع  اليوم 
-67( بنتيجة  حلم  بيت  على  الله 

جاال  بيت  على  عمان  وفاز   )55
.  )70-84(

ويف مباريات اليوم اخلتامي  تغلب 
بنتيجة  �ساحور  بيت  على  عمان 
)86-68( ، كما تغلب فريق رام 
الله على بيت جاال )حامل اللقب( 

بنتيجة )80-86( .

العربي اأوال و�سمري كل العامل ثانيًا وكل امل�سوؤولني لوقف هذا العدوان حفاظا على اأرواح االأطفال والن�ساء وال�سيوخ يف 
غزة ها�سم .

اأهلنا هناك ون�سد على  املتكافئ ونحي �سمود  الهمجي والرببري غري  العدوان  هذا  ن�ستنكر  االأرثوذك�سي  النادي  فنحن يف 
اأيديهم ل�سد العدوان واحل�سول على املطالب العادلة الأهلنا هناك.

اأهال و�سهال بكم يف بلدكم الثاين عرين الها�سميني  واأخريا نقول الإخوتنا يف بيت �ساحور وبيت جاال ورام الله وبيت حلم 
فحللتم اأهال ووطئتم �سهال يف ظل ح�رضة �ساحب اجلاللة امللك عبد الله الثاين املعظم وويل عهده املحبوب وحكومته الر�سيدة 

رئي�س النادي االأرثوذك�سيوجي�سه البا�سل .
فوزي �سنودة
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اقامة الدورة ال�سابعة ببيت حلم 
تفعيل رابطة الندية العربية الرث�ذك�سية 

اتفق روؤ�ساء وم�سوؤولو االندية االرثوذك�سية الفل�سطينية واالردنية على اقامة الن�سخة 
ال�سابعة من البطولة ال�سلوية يف بيت حلم يف العام 2015 على ان تقام برام الله 2016 
ويف العا�سمة االردنية عمان 2017 جاء ذلك على هام�س االجتماع الذي عقد االحد 
 ، جاال   وبيت  عمان  ارثوذك�سي  مباراة  قبيل  بعمان  االرثوذك�سي  النادي  مقر  يف 
وناق�س املجتمعون برئا�سة نائب رئي�س النادي االرثوذك�سي بعمان �سفوان قاقو�س 
وح�سور روؤ�ساء وم�سوؤويل االندية االرثوذك�سية الفل�سطينية العديد من االمور التي 
تخ�س هذه االندية وبالذات تفعيل الرابطة االرثوذك�سية لالندية االردنية والفل�سطينية 
االردن  يف  ر�سميا  وت�سجيلها  للرابطة  الداخلية  الالئحة  اعداد  على  النقا�س  ومتحور 

وفل�سطني .
      ناق�س املجتمعون االآليات املنا�سبة لتفعيل دور الرابطة االرثوذك�سية ريا�سيا وثقافيا واجتماعيا، و�رضح قاقي�س التفا�سيل 
العري�سة للرابطة وعملها وم�سوؤولياتها ، ومن ثم ناق�س املجتمعون تنظيم البطولة ال�سابعة واتفقوا جميعا على اقامتها يف مدينة 
املهد بيت حلم يف عام 2015 على ان تقام يف عام 2016 برام الله ومن ثم تقام بالعا�سمة االردنية عمان 2017 ، واتفقوا 

بعد ذلك على اقامتها دورة باالردن ودورة يف فل�سطني. 
العربي  امل�ستوى  على  الرابطة  �ساأن  رفع  على  احلا�رضون  واجمع 
مقرها  يكون  وان  فح�سب،  واالردن  فل�سطني  م�ستوى  على  ولي�س 
العا�سمة االردنية عمان ورئي�سها رئي�س النادي االرثوذك�سي بعمان، 
الريا�سية  االمور  ب�ستى  الرابطة  تفعيل  عن  باحلديث  ا�سهبوا  كما 
واالجتماعية والفنية واقامة بطوالت لالن�سات على غرار ال�سباب ، 
وخل�سوا الى اعطاء مهلة للجنة مكونة من االندية االرثوذك�سية العداد 
م�سودة النظام الداخلي خالل 90 يوما من اجل مناق�سته والعمل على 

اقراره بعد اخذ كافة املالحظات الالزمة من االندية. 
وكان النادي االرثوذك�سي قد �سكل جلانه العاملة من اجل اخراج بطولة تليق ب�سمعة الريا�سة االردنية  وكانت على النحو التايل
نعيم  حداد،  م�سهور  احللته،  ،  رميون  قاقي�س  من  �سفوان  كل  وع�سوية  رئي�سا«  �سنودة  فوزي   : العليا  املنظمة  اللجنة 
طارق  ن�سار،  زهري  ايوب،  جورج  عن�رضه،  اإبراهيم  ق�سو�س،  رجائي  زغلول،  منى  خ�رض،  ابو  جورج  خوري، 

ال�ساحوري، �سليم �سماوي )مدير البطولة(
اللجنة التنفيذية  : اإبراهيم عن�رضه، جورج ايوب، زهري ن�سار، �سليم املنري، �ساريل  كيال ، �سليم �سماوي

اللجنة الفنية  : غالب بلعاوي ، م�رض املجذوب  ، تي�سري �سعادة
جلنة الت�سويق  : غ�سان حجارة، خمي�س غيث

اللجنة املالية : نعيم خوري،رائد �رضوجي
جلنة اال�ستقبال : حامت حداد، فادي �سابات

املن�سق االعالمي  ها�سم ابو عيا�س
االرثوذك�سية  لوقا  جمعية  الطبي  :  اال�رضاف 

للرعاية ال�سحية و كوادر الدفاع املدين
 ال�سكرتاريا : عال ال�سايج

اجلهات الداعمة
�سعادة  مي�سيل ال�سايغ ، االحتاد االردين لكرة ال�سلة 
، �رضكة زين  البنك اال�ستثماري ، �رضكة املركزيه 
الكيماويه ،  للمنتجات  العربية  تويوتا ،املجموعه 
روؤيا  ،  قناة   نا�سونال ،  الوطنيه  الدهانات  �رضكة 

مدار�س العروبه ، مكتبة ع�سام قاقي�س
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السيد جالل برهم 
النادي األرثوذكسي

بيت ساحور

نشاطات اللجنة الرياضية 

احلقيقة التي ت�سمع بها او تقراأ عنها ي�سبح لها طعمًا مميزا« خا�سا« حني تعي�سها وتلم�سها بكل تفا�سيلها هذا لي�س انطباعا« 
اأوليا بل فكرة غدت را�سخة ل�سخ�س مل ت�سنح له الفر�سة الأ�سباب خارجة عن االإرادة  للم�ساركة يف بطولة االأندية العربية 

االأرثوذك�سية لكرة ال�سلة يف الدورات ال�سابقة .
اإن احل�سور وامل�ساركة يف هذه الدورة لهذا العام قد و�سعني يف حالة وجدانية وانفعالية وذهنية اأخذتني عميقا« يف ثنايا هذه 
احلقيقة الجد نف�سي امام حقائق عدة ت�سكل يف جمموعها وترابطها لوحة ارثوذك�سية عروبية غاية يف اجلمال واالثارة يتعدى 
تاثريها حدود االعجاب واالنبهار لي�سل حدود قوة الدفع اجلارف يف اكرث من اجتاه ي�سكل كل منها قوة جذب جتاه حتديات 

وم�سوؤوليات ج�سام .
نعم انها لوحة جميلة لي�ست جامدة، غري �سامته، لوحة حية ناطقة، لوحة ال تكتفي 
مبداعبة الوجدان وامل�ساعر بل تعزف على اوتار العقل اي�سًا وت�ستفزه على مزيد 
من التامل والتفكري يف اكرثمن اجتاه ي�سدك اإلى االرتقاء مب�سوؤولية جتاه احلفاظ 
يتطلبه  ما  بكل  اأخرى  تلو  �سنة  بانتظام  وتوا�سلها  البطولة  هذه  ا�ستمرارية  على 
ذلك من موجبات و�رسوط احلفاظ واال�ستمرارية واالنتظام مبا يحقق مزيدا من 

النجاحات والتطوير .
وبعناد  مبا�رضة  لي�سحك  والن�سوه  الزهو  حالة  من  ي�سدك ويخرجك  اخر  واجتاه 
وجهًا لوجه امام م�سوؤولياتك لالرتقاء �سكاًل وم�سمونًا بطبيعة العالقة بني االأندية 

االأرثوذك�سية العربية مبا يالم�س اأهدافها ودورها ب�سكل اأف�سل وجدوى اكرث .
وهذا يفتح الباب على م�رضاعيه على االجتاه الثالث الذي تندفع اليه مرغمًا لتقف 
وتتامل الو�سع الذاتي لناديك بغية  تطوير قدراته الذاتية واليات عمله مبا يوؤهله 

خلدمة الطموحات الكربى اجلامعة لرابطة االأندية االأرثوذك�سية .
ان الدورة ال�ساد�سة لبطولة كرة ال�سلة لالأندية االأرثوذك�سية العربية للعام 2014 

قد اأعادت التاأكيد على بع�س احلقائق لعل اأهمها : - 
اأي�سًا  اأ�سا�س يف ح�ساره امل�رضق العربي يف املا�سي كما احلا�رض ، وهم  اأ�سيل ومكون  ان العرب االأرثوذك�س هم جزء 
العروبي يف هذا امل�رضق وما ارتقاء قطاع غزة  اأ�سيل و�رضيك فاعل يف ر�سم و�سياغة و�سناعة االأفق احل�ساري  جزء 
البطولة من  هذه  تاج  قطاع غزة درة  يكون  ان  م�ستوى  اإلى  والوجدان  القلب  كلنا غزة، من  الدورة:  هذه  �سعار  وعرب 
بدايتها وحفل افتتاحها حتى حفل ختامها ما هو اال دليل غري قابل للنقا�س بان االأندية االأرثوذك�سية العربية حا�رضة وفاعلة 
ومتفاعلة بالهموم الوطنية والقومية ، وان ذلك ينبع من �سلب ر�سالتها واأهدافها ودورها. هذا الدور الذي يتجاوز حدود 

كلمة حق بهذه املناسبة

النادي الرث�ذك�سي - رام اللهالنادي الرث�ذك�سي - رام الله
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التعاطف والت�سامن لي�ستقر عند اأ�سالته باال�سطفاف واالنحياز الأهلنا يف قطاع 
للحرب  وا�ستنكار  القدر رف�س و�سجب  �سعبًا ومقاومة، وبذات  ال�سامد،  غزة 

العدوانية لالحتالل ال�سهيوين وجرائمه وجمازره بحق �سعبنا هناك .
ابعد واأعمق من  العام حملت معها ما هو  االأندية االأرثوذك�سية هذا  ان م�ساركة 
لقاءات  يف  ملمو�سا«  كان  ما  هذا  منا�سبة  ح�سور  او  بطولة  يف  امل�ساركة  جمرد 
اأعلى كما كان يف اجتماع رابطة  واجتماعات امل�ساورة والتح�سري متامًا وبقدر 
االأندية االأرثوذك�سية الذي جرى على هام�س البطولة وما حمله من جدية وطموح 
وقرارات خا�سعة للتنفيذ واملتابعة مبهمات حمددة م�سقوفة زمنيا« متهيدا« لرت�سيم 
اإطالق مزيد من الربامج  قانونيًا داخليًا وخارجيًا بهدف  الرابطة  وتر�سيخ هذه 

والفعاليات التي حتقق االهداف والطموحات الكربى .
نادي  ال�سقيق  ان  وهي  تقال،   ان  يجب  احلق   �سوى  بها  يراد  وال  حق  كلمة 
اأرثوذك�سي عمان وبجدارة وا�ستحقاق قد احتل يف العقل والوجدان منزلة عالية 
جدًا تليق به وبتاريخه واأع�سائه وجلانه واإدارته وهو م�سدر فخر واعتزاز لكل 

اأرثوذك�سي عروبي اأينما وجد . طواعية وب�رضور انه موؤ�س�سة كربى ، را�سخة ، فاعلة وحيوية .

نشاطات اللجنة الرياضية 

النادي الرث�ذك�سي - بيت �ساح�رالنادي الرث�ذك�سي - بيت �ساح�ر

النادي الرث�ذك�سي - عمانالنادي الرث�ذك�سي - عمان
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البطولة الرمضانية بكرة الطاولة ملوسم 2014
جلنة  مع  بالتعاون  الريا�سي  الن�ساط  دائرة  نظمت 
�سهر  املختلطة خالل  الرم�سانية  البطولة  الطاولة  كرة 
ال�سيد فوزي  النادي  رم�سان املبارك بح�سور رئي�س 
ايبف  �سليبا  ال�سيد  الطاولة  كرة  جلنة  ورئي�س  �سنوده 

واأع�ساء جلنته ومدير الن�ساط الريا�سي .
حيث �سارك فيها العديد من اأع�ساء النادي و�سيوفهم 
مت توزيعهم على جمموعات وكانت النتائج الفنية على 

النحو التايل : 

يف فئة الرواد            املركز االول                امنار ويا
                                 املركز الثاين               هاين �سعد الدين
                                املركز الثالث                افرام ا�سكبول

                                املركز الرابع                �سليبا ايبف 
يف فئة ال�سيدات    املركز االول                تيماء يو�سف

                                 املركز الثاين               �سوار يو�سف
                                املركز الثالث                �ساره طه

                                املركز الرابع                جوي�س معلوف 

ويف ختام البطولة تناوب كل من رئي�س جلنة كرة الطاولة ال�سيد �سليبا ايبف وع�سو اللجنة الريا�سية ال�سيد عي�سى كيال على 
توزيع الكوؤو�س وامليداليات على الفائزين .

ويف نهاية احلفل �سكر ال�سيد �سليم �سماوي مدير الن�ساط الريا�سي امل�ساركني واهايل الالعبني على ح�سورهم وم�ساركتهم يف 
هذه البطولة .

يف فئة الرجال     املركز االول                زيد يو�سف
                                 املركز الثاين               عبد ال�سماع
                                املركز الثالث                عمر العويف

                                املركز الرابع                امين مكناي 
يف فئة النا�سئني      املركز االأول            راجي �ساعاتي
                                 املركز الثاين               �سيف قاقي�س
                                املركز الثالث                رايف قاقي�س

                                املركز الرابع                اليا�س عنكي 

نشاطات اللجنة الرياضية 

انه موؤ�س�سة ترف�س مراقبة الواقع او معاي�سته ب�سلبيه وخمول ، بل موؤ�س�سة ت�سنع الواقع ، ت�سنع لها تاريخًا ، جاهزة ل�سنع 
الذي يك�سبها طابعًا جمتمعيًا مميزًا وقدره على اال�ستقطاب  للحياة وتطورها وتلبي احتياجاتها االأمر  امل�ستقبل ، وت�ستجيب 
واردة جماعية  بعقل جماعي  معًا  تعمل  واعية  و�سخ�سيات  واإدارٍة  مهنية  بقرارات وكفاءات  املطعم  االجتماعي  واجلذب 
كخلية نحل منتجة . وما بطولة االأندية االأرثوذك�سية لهذا العام اإال منوذجًا لذلك ، وهذا ما مل�سناه من هذا النادي ال�سقيق �سواء 
يف مرحلة التخطيط والتح�سري ام يف مرحلة التنفيذ واملتابعة ولوال ذلك ملا جاءت هذه الدورة على هذه الدرجة من النجاح 

املبهر وااللق الذي يزرع االأمل وحب احلياة يف النفو�س .

النادي الرث�ذك�سي - بيت جالالنادي الرث�ذك�سي - بيت جال
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فريد جربا عوض
إداري سابق  / عضو هيئة حترير النشرة

áYÉÑ£dGh »æØdG êGôNE’G

خـــــاطـــرة

اأ�سدرت اململكة االأردنية الها�سمية موؤخرا ً م�رضوع قرار 
اأمام جمل�س االأمن باعتبار االأردن ع�سوًا موؤقت يف جمل�س 
اإلى  امل�رضوع  يف  ودعت  احلالية،  دورته  خالل  االأمن 
�رضورة الوقف الفوري للقتال يف قطاع غزة و�رضورة 
مبا  واالإن�سانية،  املدنية  املن�ساآت  وحماية  االحتدام  وقف 
يف ذلك �رضورة حماية املن�ساآت التابعة لالأمم املتحدة يف 
القطاع ، اثر االعتداء االإجرامي االإ�رضائيلي عليه طيلة 
العنيف  االعتداء  اإلى وقف  كما دعت   ، املا�سية  االأ�سهر 
يف  موجوداتهم  وعلى  وممتلكاتهم  القطاع  �سكان  على 
تلك  وخا�سة  واملوؤ�س�سات،  واملدار�س  وامل�ساجد  البيوت 
اأقامتها وكالة الغوث الدولية يف غزة ويف  املدار�س التي 

القطاع باأ�رضه . 
من  اعتماده  مترّ  قد   ، ذاك  االأردين  القرار  م�رضوع  اإن 
الفائت،  متوز  �سهر  خالل  اأي�ساً   العربية  املجموعة  قبل 
دولية،  ات�ساالت  عدة  االأردن  تلقى  اآخر  طرف  ومن 
االأمريكي  قبل وزير اخلارجية  ات�سااًل من  ومن جملتها 
للبحث والت�ساور وكذلك من اجلامعة العربية وغريها من 
املوؤ�س�سات والدول االأوروبية ومازالت تلك االت�ساالت 

قائمة حتى تاريخه . 
ها�سم  غزة  قطاع  بان  بالنتيجة  الأقول  كله  ذلك  �رضدت 
يوم  وكل  اليوم  يحتاج  جميعًا،  علينا  والعزيز  املنكوب 
الأكرث من ات�سال والأكرث من اجتماع والأكرث من توا�سل 
قرار  اإلى  ال�رضعة  وجه  على  ويحتاج  وعاجلٍ   جدي رّ 
اإلى  ويحتاج   ، وال�سواريخ  النار  اإطالق  الإيقاف  اممي 
فك احل�سار اللئيم ، والى معاجله �رضيعة الأثار العدوان 
واملوؤملة  املحزنة  االآثار  وهي  القطاع  على  االإ�رضائيلي 
اإلى ابعد احلدود ، فلنجعل من ) �رضورة عودة اأحوال 
وللدول  العربية  لالأمة  �سعاراً    ) طبيعتها  اإلى  القطاع 

ال�سديقة واحلليفة . 

مشروع القرار

يقال اإن قيمة خ�سائر قطا ع غزة جراء احلرب ال�رضو�س 
الدوالرات  من  مليارات  �ستة  حوايل  بلغت  قد   ، تلك 
باالألوف  القطاع  االأمريكية حتى االآن ، وبلغت خ�سائر 
الدويل  املجتمع  يتحمل  كي  فلن�سع   ، وجريح  قتيل  مابني 
واالإن�ساين م�سوؤولياته جتاه قطاع غزة و�سكانه كما فعل 

االأردن وكما يفعل با�ستمرار . 
ها�سم  غزة  ماأ�ساة  جتاه  الغايل  االأردن  مواقف  هنا  نثمن 
ونثمن ب�سكل خا�س مواقف �ساحب اجلاللة امللك عبدالله 
الثاين ابن احل�سني الذي مل ياأل جهداً  ، وما زال ، من 
غزة  قطاع  �سد  ال�رضو�س  حربها  اإ�رضائيل  وقف  اجل 

واأهله . 
من  امل�ستمرة  امللك  جالله  وم�ساعي  مواقف  كذلك  نثمن 
بتحدٍ   االأحادية  �سيا�ساتها  يف  اإ�رضائيل  ا�ستمرار  عواقب 
وبغري مباالة وخ�سو�ساً  يف مدينة القد�س العزيزة على 

قلوبنا جميعاً  . 
اأيها االإخوة ، اإن اإ�رضائيل من خالل �سيطرتها ) ال�سالحية( 
الوطن  كل  النار يف  ت�سعل  اأن  ت�ستطيع  اأيديها  بني  والتي 
العربي حتى تبقى هي املنت�رضة واملهيمنة )ال �سمح الله ( 

على كل االأرا�سي العربية وبكل وقاحة . 
دعونا نردد ما قاله ال�ساعر 

دع االأيام تفعل مات�ساء         وطب رّ نف�ساً  اإذا حكم الق�ساءُ  
وال جتزع لنازلة الليايل        فما حلوادث الدنيا بقاءُ  


