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ولد �ل�سيد �مل�سيح عليه �ل�سالم يف مدينة بيت حلم يف فل�سطني و�أم�سى حياته بني فل�سطني 
�لعربية  �ملنطقة  هذه  يف  وترعرت  �مل�سيحية  ون�ساأت  �لأردن  نهر  يف  وتعمد  وم�رص 

و�نتقلت منها �لى �لدول �لعربية و�لأوروبية ثم �نت�رصت يف  �إرجاء �لعامل كافة .
ن�رص  �لعرب يف  �مل�سيحيون  �أينما حلت و�ساهم  �ملحبة و�لت�سامح  �مل�سيحية  �لديانة  ت  نرَ�رصرَ
�لعلوم و�لثقافة و�لأدب و�ل�سعر وكان منهم �برز �لعلماء و�حلكماء و�لأطباء و�ل�سيا�سيني 

وحدة  دعاة  وهم  �لعربية  و�لق�سايا  �لفل�سطينية  �لق�سية  �سبيل  يف  و�ملجاهدين  و�مل�ست�سارين  و�لع�سكريني  و�لقت�ساديني 
يقبلون �لآخر ويتقنون لغة �حلو�ر باملحبة و�لتفاهم.

علينا �ل نن�سى كلمة جاللة �مللك عبد�لله �لثاين �بن �حل�سني  يف مقر هيئة �لأمم �ملتحدة يف نيويورك عندما �أ�ساد بامل�سيحيني 
وقال باحلرف �لو�حد  » �ن �مل�سيحيني �لعرب جزء ل يتجز�أ من ما�سي منطقتنا وحا�رصها وم�ستقبلها « .

فجاللته يدرك متامًا ما قدمه �مل�سيحيون �لعرب لتاريخ �ملنطقة ويوؤكد �ي�سًا �أننا جزء من ن�سيج هذه �لأمة حا�رصً� وم�ستقباًل 
ابرَ هذ� �لن�سيج �لأن بعد �لتف�سخ و�لأهرت�ء نتيجة ما ي�سمى بالربيع �لعربي �و بالهجمات �ملتخلفة على �مل�سيحيني  و�إن �سرَ
وعلى �لأقليات �لأخرى بل وعلى �ملذ�هب �ملختلفة وعلى �ملر�أة وعلى �حل�سارة و�لرت�ث وعلى �لعلم و�لعلماء و�لأدباء 

ورجال �لدين وعلى �لقيم و�ملبادئ و�لتقاليد .
�أن ما يدفعه �مل�سيحيون �لعرب من ثمن لهذه �لهجمة �لرببرية على حياتهم  و�أعر��سهم و�مالكهم وكنائ�سهم وما يتعر�سون 

له من �لتهجري �لق�رصي ل �سك غيمة �سيف ل بد لها من �لزو�ل .
بالتعاي�ش  نوؤمن  فنحن  �لظروف  كانت  مهما  �مل�سرية  و�سيكملون  و�لعطاء  �لبناء  يف  �لعرب  �مل�سيحيون  ي�ستمر  و�سوف 

و�لت�سامح ونرحب به بعيدً� عن �لتع�سب و�لتخلف ونحرتم م�ساعر �ألآخرين و�سعائرهم �لدينية .
نحن مع �لعلم �سد �جلهل و�لأمية ومع �حلياة �حلرة �لكرمية �ملنطقة كافة وتطبيق �لعد�لة �لجتماعية .

نحن جزء ل يتجز�أ من هذ� �لوطن  ومن هذ� �لرت�ب �لذي عا�ش عليه �أ�سالفنا و�أجد�دنا ود�فعو� عنه و�ساهمو� يف بناء كل 
�سرب منه وجعلوه منارة للعلم و�لعلماء ومركز �أ�سعاع للح�سار�ت فلن نتخلى عنه حتت �سغط �أي جهة حاقدة �أو جاهلة .
 و�سوف ن�ستمر بامل�ساركة وبن�ساط يف تطوير التعاي�ش الإ�سالمي امل�سيحي ونّثبت للعامل اأننا يف هذا الوطن قادرون على 
��ستمر�ر �لعطاء و�لبناء ولنا عربة يف ذلك من �أقو�ل و�أفعال جاللة �مللك عبد�لله �لثاين �بن �حل�سني و�لعائلة �لها�سمية �لتي 

حافظت و�سانت وتعمل با�ستمر�ر على دميومة هذ� �لتعاي�ش بل �سقله وتطويره . 
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عيد رأس السنة الهجرية
�حتفل �لعاملان �لعربي و�لإ�سالمي بعيد ر�أ�ش �ل�سنة �لهجرية يوم �ل�سبت �لأول من 
حمرم عام 1436 هجرية �ملو�فق لليوم �خلام�ش و�لع�رصين من ت�رصين �لأول عام 

2014 ميالدية . 
وبجهازه  �لإد�رية  بهيئته  �لأرثوذك�سي  �لنادي  ي�سعد   ، �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  وبهذه 
�لإد�ري وبلجانه �لعاملة �ملتعددة وباأ�رصته �لكبرية ، �أن يرفع ��سدق �آيات �لتهاين 
�ملحبوب  ملكنا  �لها�سمية  �جلاللة  �ساحب  ح�رصة  ملقام  �ل�سعيد  بالعيد  و�لتربيكات 
�مللكي ويل عهده  �ل�سمو  ول�ساحب  �لله ورعاه  �حل�سني خفظة  �بن  �لثاين  عبد�لله  
�لأمني ولالأ�رصة �لها�سمية �ملكرمة ولالأ�رصة �لأردنية باأ�رصها ، �أعاده �لله عز وجل 
و�لهناء  �ل�سعادة  باأثو�ب  ترفل  ونحن  عديدة  ل�سنني  و�لربكات  باليمن  جميعا  علينا 

و�لأمان و�حلياة �لكرمية �إنه �سميع جميب للدعو�ت �ل�ساحلات . 
كل عام و�جلميع بخري 

ي�سـر رئي�ش و�أع�ساء �لهيئة �لإد�ريـة للنـادي �لأرثوذك�ســي
دعوتكـم حل�سور �ملحا�رصة �لتي تقيمها �للجنة �لثقافيــة ويتحدث فيها 

  معايل الدكتور حممد حامد
وزير الطاقة 

بعنو�ن 
» الطاقة املتجددة «

فـي متــام �ل�ساعــة �ل�ساد�سة و�لن�سف مــن م�ســاء يــوم �لثالثاء �ملو�فــق  2014/11/18 
يف قاعة وهبه متاري مبقر �لنادي �لأرثوذك�سي يف عبــدون

�لدعوة عامة

تت�رصف �للجنة �لثقافية وبالتعاون مع �جلمعية �لثقافية �ليطالية دعوتكم حل�سور
» االأم�سية الرتاثية الثقافية االيطالية «

من �ل�ساعة �ل�ساد�سة وحتى �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء يف قاعة وهبه متاري 
يف �لنادي �لأرثوذك�سي يوم �ل�سبت �ملو�فق 2014/11/29 .

 وتت�سمن �لفعالية �لأن�سطة �لتالية : 
التعريف باللغة االيطالية .

تقدمي عر�ض حول االأماكن االأثرية والدينية وال�سياحية يف ايطاليا .
عر�ض بو�سرتات ووثائق و�ستاندات حول ايطاليا .

تذوق الطعام االيطايل التقليدي .
مو�سيقى ايطالية واأردنية .

اأهال باأع�ساء النادي االأرثوذك�سي وعائالتهم الكرمية .
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�أقامت �للجنة �لثقافية للنادي يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/21 
�لعبــــادي حتــت عنـــو�ن  �لدكتور ممدوح  حما�رصة ملعايل 
» �لأردن بني �لتحديات �لد�خلية و�خلارجية » يف قاعة وهبه 
�أع�ساء  �لأرثوذك�سي ح�رصها عدد كبري من  بالنادي  متاري 
�سمري  �ل�سيد  يتقدمهم دولة  �لكر�م  �لنادي و��سدقائة و�سيوفه 
�ل�سيد  ومعايل  �ملجايل  �لهادي  عبد  �ملهند�ش  ومعايل  �لرفاعي 
وجمهور  و�لنو�ب  �لوزر�ء  من  وعدد  �لدغمي  �لكرمي  عبد 

غ�ست به قاعة وهبه متاري . 
�أد�ر �ملحا�رصة �لدكتور رجائي نفاع / رئي�ش �للجنة �لثقافية / 

وقدم �ملحا�رص �لكرمي قائال :
ب�سم �لله 

�أيتها �لأخو�ت ... �أيها �لإخوة 
�أع�ساء �لنادي و��سدقاءة و�سيوفه �لكر�م 

م�ساء �خلري 
نيابة عن �لهيئة �لإد�رية و�للجنة �لثقافية للنادي �لأرثوذك�سي 
�أرحب بكم �أطيب و�أجمل ترحيب يف هذه �لأم�سية �لطيبة و�ثقاً  
بان هذه �ملحا�رصة )وما يتبعها بالطبع من حو�ر( �سوف تكون 
�لدكتور  معايل  به  يتمتع  ملا  نظرً�  مفيدة  مميزة  قيمة  حما�رصة 
ممدوح �لعبادي من خربة وحنكة وحكمة و��سعة  �ساملة وعميقة 
... فاأهالً  و�سهالً  به يف ناديكم وناديه �لنادي �لأرثوذك�سي. 
ينتمي للمدر�سة �لقومية �لتقدمية ... ر�أيٌ  نريٌ  حرْ  وفكرٌ  
ثاقبٌ  يكره �لتع�سبّ  و�لإق�ساء ويحارب �لطائفية و�لإقليمية 
و�لعن�رصية ... يحاور �جلميع من �أق�سى �ليمني �إلى �أق�سى 
�لي�سار ويجمعهم يف ديو�نة ... قد تتفق �أو تختلف معه ولكن 
ل ت�ستطيع �إل �أن حترتمه وجنله ... مو�سوعة ثقافية �سيا�سية 

�جتماعية وطاقة متجددة على �لدو�م. 
عرفناه منا�ساًل قوميًا منذ �أيام �لدر��سة يف تركيا ... ونقابيًا 
 ... دور�ت  لعدة  �لأردن  لأطباء  نقيبًا  ��سبح  حتى  بارعًا 
�أمينًا ناجحًا ديناميكيًا لعمان �لكربى ونائبًا جريئًا عن �لد�ئرة 
�لثالثة يف عمان نائبًا  جلميع �لأردنيني ولعدة دور�ت نيابية. 
كان وزيرً� ناجحًا �سعبيًا ل يابة باملظاهر و�ملر��سم و�سيا�سيًا على 
 ... �لأرثوذك�سي  �لنادي  يف  �سالح  بابي  �أهاًل   ... �لدو�م 
و�سوف يتحدث �ليوم عن �لتحديات �لتي تو�جه �لأردن د�خليا 
�ل�سيا�سي و�لقت�سادي مرور�  بدء�ً  من �لإ�سالح  ً وخارجياً  
�لتحديات  �إلى  و�لبطالة  و�لفقر  و�ملح�سوبية  �لف�ساد  مبحاربة 
و�لعر�ق  �سوريا  يف  و�لأو�ساع  فل�سطني  يف  �ل�سهيونية 

و�حلركات �لدينية �لتكفريية �ملتطرفة .. فليتف�سل م�سكورً�. 
�لع�سكري  للحل  �لنحياز  �يل  �لعبادي  �لدكتور ممدوح  دعا 

يف حماربة �جلماعات �لرهابية.
على  �حلرب  جتليات  �ليوم  يعي�ش  �ملجتمع  �أن  �إلى  ولفت 
بجبهتني  »حو�رصنا  �أن  بعد  خطرها،  وتد�عيات  �لإرهاب 
من �لنار، فمن جهة �حلدود �ل�رصقية ع�سنا ظروف �حلرب 
�لدولية على �لعر�ق و�حتالل بغد�د عام 2003، وتو��سلت 

األردن بني التحديات الداخلية واخلارجية

�لأزمة مع �ندلع �لأزمة �ل�سورية على �حلدود �ل�سمالية يف 
�لعام 2011، وهو ما جاء بخطر جديد نتيجة �حلرب �لطاحنة 
هناك؛ وقبل ذلك كله و�جهنا وتعاي�سنا مع �لق�سية �لفل�سطينية 
منذ �أول عهدها يف �لعام 1948 وحتى �لعام 1967، وهي 

�لأزمة �لتي ما تز�ل ت�سغط على ع�سب �لدولة �لأردنية.
�حلل  غياب  من  متاأثرون  �جلميع  �أن  �لعبادي  �لدكتور  و�أكد 
�لعادل و�ل�سامل للق�سية �لفل�سطينية، ومماطلة �ملجتمع �لدويل 
كاملة  دولتهم  باإعالن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق  حت�سيل  يف 
�ل�سيادة و�لكر�مة غري منقو�سة يف �حلقوق و�حلدود و�ل�سكان.

�أكرث  �لأردين  �ملجتمع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  تعقد  �إلى  ولفت 
م�سار�ت  وتباطوؤ  مركب،  �قت�سادي  لو�سع  مر�وحته  عند 
�لإ�سالح �ل�سامل، �سيا�سيا و�قت�ساديا و�جتماعيا؛ بفعل قوى 

�ل�سد �لعك�سي.
حتديات  �لأردن  تو�جه  �لتي  �خلارجية  �لتحديات  �أن  و�أكد 
خطرية، وهي حتديات ل تقل خطورة عما و�جهناه يف مطلع 

عقد �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي بعد حرب �خلليج �لثانية.
�أنها  �لعبادي  �لدكتور  بني  فقد  �لطارئة،  �لتحديات  بالن�سبة 
و�لقت�سادية  �لأمنية  وتد�عياتها  �ل�سورية،  بالأزمة  تتمثل 

و�لجتماعية على �لأردن.
�ل�سورية جتلت يف بادئ �لأمر يف تدفق  وقائاًل »�إن �لأزمة 
عن  بحثا  فرو�  �لذي  �ل�سوريني،  �لالجئني  من  كبرية  �أعد�د 
�لأمن و�لأمان، وهوؤلء بالطبع يحتاجون لر�فعة �قت�سادية 
ل�سمان تقدمي جهود �لإغاثة لهم، ول يخفى على �جلميع �أننا 
و�جهنا هذ� �لعدد �ل�سخم من �لالجئني مبو�زنة مثقلة بالعجز، 

ومديونية متز�يدة �لرتفاع«.
�ليوم  �ململكة  تعي�سه  ما  ندرك  �أن  جميعا  »علينا  �أن  و�أ�ساف 
تقدمي  �أثمان  مياه، و�رتفاع  فقر وبطالة، و�سح  �أزمات  من 
لجئ  مليون   1.5 نحو  ��ستقبلنا  كله  هذ�  وفوق  �خلدمات، 
�لدولة،  مو�زنة  على  عبئا  �ليوم  �سارو�  ومقيم،  �سوري 
�سيجعلهم  �ل�سورية  �لأزمة  حلل  �أفق  �أي  غياب  �أن  و�أظن 

مقيمني بيننا لأمد غري معلوم«.
�ل�سورية  �جلهة  من  �لأردنية  �حلدود  فتح  قر�ر  �أن  و�عترب 

حما�رضة معايل الدكتور ممدوح العبادي حول
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لإعادة  بحاجة  م�رص�عيه،  على  �ل�سوريني  �لالجئني  ل�ستقبال 
�لإ�رص�ع  خالل  من  بدقة،  تد�عياته  وتوزين  جديد  من  تقييم 
فقط،  �لر�سمية  �حلدود  منافذ  على  �لإبقاء  مع  �حلدود  باإغالق 
�لأردنية،  �ل�سوق  يف  �لعمل  من  �ل�سوريني  �لالجئني  ومنع 
و�لبحث عن طرق �إعادة �لالجئني �لتي ��ستقرت مدنهم وقر�هم.

ور�أى �أن �ل�سبب �لرئي�سي يف �لأزمة �لعر�قية هو �لحتالل 
�سيعا  �لعر�ق  تق�سيم  عو�مل  �أهم  �أحد  كان  �لذي  �لمريكي، 

وطو�ئف، وق�سى على �جلي�ش �لعر�قي.
و�أكد �أن هذين �لتحديني ولد� �لتحدي �لطارئ �لثالث، و�لذي 
حرب  �لإرهاب  على  فاحلرب  �ليوم،  تد�عياته  كل  نعي�ش 
�أحد،  �أن يهرب من ��ستحقاقاتها  طاحنة، ومن غري �ملجدي 
فامل�ساركة يف هذه �حلرب، تنبع �أول من �أهد�ف حماية �لأمن 
�لوطني للدول، ومن ثم �لأمن �لإقليمي و�سالمة �ملجتمعات 

من فكر �لتطرف و�لنغالق و�ل�سطط.
وعرب �لدكتور �لعبادي عن �نحيازه باملطلق للموقف �لأردين 
�لع�سكري يف �رصب كل �لقوى �لظالمية من د�ع�ش وجبهة 

�لن�رصة وما لف لفهم.
كما دعا �إلى تقوية �لتيار �لإ�سالمي �ملعتدل �لذي ينبذ �لعنف 

ويوؤمن بالدميقر�طية وحقوق �لإن�سان وحرية �لتفكري.
�ل�سعودي  �مل�رصي  �حللف  نقوي  �أن  و�جب  علينا  �أن  و�أكد 
�لأردين، على �أ�س�ش من �لدعوة ل�ستقر�ر �ملنطقة، على �أن 
يكون هذ� �لتحالف موؤثر� بني �لقوى �لكربى؛ �إير�ن وتركيا، 
ول �أجد ما مينع هذ� �حللف من �إعادة �لنظر باملوقف من �لدولة 

�لبديل  باأن  ر�أينا  �أن  بعد  �ل�سورية، 
�لفو�سى  كان  �سورية  يف  لال�ستقر�ر 
و�لعبث و�ملزيد من �لدماء، بعد تهيئة 

�ملكان حلو��سن �لإرهاب وتنميته.
كما �أن مثل هذ� �لتحالف من �ساأنه خدمة 
�لختاللت  �أمام  �لأردين  �ملوقف 
�لعربية  �لدول  بني  و�ل�سطفافات 
و�لإقليمية. �لأمر �لذي ي�ستوجب على 
وطني  موقف  له  يكون  �أن  �لأردن 
لالهتز�ز  معر�ش  غري  ثابت  وقومي 

بني �للحظة و�لأخرى، ب�سبب خدمة 
تلك �لتو�زنات �لتي تفقدنا حرية �حلركة.

و�ملحرك  �لإ�سالح  �أ�سا�ش  �ل�سيا�سي  �لإ�سالح  �إن  وقال 
�لأ�سا�سي لكل �لإ�سالحات، موؤكد� �أن ثقة �ملو�طن مبوؤ�س�سات 
�لدولة �ملختلفة �لأ�سا�ش و�ملحرك لنجاح �جلهود �لإ�سالحية، 
�لفر�ش،  وتكافوؤ  �لقانون،  و�سيادة  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  و�إن 
ومكافحة �لف�ساد و�ل�سفافية، جميعها ركائز جوهرية للحكومة 

�لر�سيدة.
�لأمر��ش  �إن  �لعبادي  قال  �لقت�سادي؛  �لتحدي  وعن 
�لبحث عن �حللول،  فاعلني يف  نكون  �أن  بد  معروفة، ول 
�ساٍف  لعالج  �لتو�سل  �لأهم  بل  يكفي،  ل  �لعلة  فت�سخي�ش 
لأمر��ش �لقت�ساد �لوطني، و�لتي تتمثل يف �لعجز �مل�ستمر 
�لفقر  ومتالزمتي  �ملديونية،  �رتفاع  و��ستمر�ر  للمو�زنة، 
وقف  يف  تتمثل  �ل�رصيعة  �حللول  �أن  �إلى  لفتا  و�لبطالة، 
�لعام  �لإنفاق  عن  و�لتوقف  �لإنفاق،  يف  �حلقيقي  �لهدر 
لإلغاء  فعال  �لأو�ن  �آن  كما  برتولية،  كدولة  ُيظهرنا  �لذي 
من  دينار  مليار   1.5 نحو  ت�ستهلك  �لتي  �مل�ستقلة  �ملوؤ�س�سات 
مو�زنتنا، و�لكتفاء بالهيئات �مل�ستقلة �لالزمة و�لفاعلة حقا؛ 
كالبنك �ملركزي على �سبيل �ملثال، و�سبط �ملو�زنة ، وكذلك 
�لرتكيز على حتفيز قطاع �خلدمات �لذي من �ساأنه �أن يزيد 
�ل�سياحة  وز�رة  ولتكون  �ل�سياحي،  �لقطاع  يف  ��ستثمار�تنا 

من �أهم �لوز�ر�ت �ل�سيادية يف �لوطن.
�لعبادي  نظر  وجهة  من  نو�جهه  �لذي  �لإد�ري  و�لتحدي 
�لكفاء�ت  وتر�جع  �لإد�ري،  �لرتهل  مو�جهة  يف  يتمثل 
�لعمل  تطوير  على  بالثورة  للقيام  فعال  يدفع  مما  �لإد�رية، 

�لبريوقر�طي.
نقف  �أن  »علينا  �إن  قال  �لجتماعي،  �لتحدي  حدود  وعن 
طويال عند قر�ءة ظاهرة �لعنف �ملجتمعي �ملنت�رصة بني �لطلبة 
وبني �لتجمعات �ل�سكانية وحتى بني �لنو�ب، فالظاهرة �آخذه 
بالنت�سار، وتطويق تد�عياتها قد ل يكون �سهال �إذ� ما ��ستمر 

�حلال من دون �لتو�سل ملعاجلة عميقة لهذه �لظاهرة« .
هادئ  جاد  وحو�ر  نقا�ش  د�ر  �ملحا�رصة  نهاية  ويف 
ومو�سوعي �سارك فيه عدد من �حل�سور �لكر�م حيث �أجاب 
و�ملد�خالت  و�ل�ستف�سار�ت  �لأ�سئلة  عن  ممدوح  �لدكتور 
كافة  فجاءت �ملحا�رصة غنية يف م�سمونها مفيدة يف معانيها 

ومميزة يف حو�ر�تها . 
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نشاطات النادياألعضاء يكتبون

 Oktoberfest
�أقام �لنادي �لأرثوذك�سي �حلفل �ل�سنوي Oktoberfest  يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2014/10/16 يف قاعة وهبه متاري ، 
تخلل �حلفل م�سابقات وجو�ئز عدة �سارك فيها �حل�سور وكانت جميع �جلو�ئز مقدمة من �رصكة �سعد �أبو جابر و�أولده 
) �م�ستل (  ، وقد ��ستمتع �جلميع بهذ� �حلفل �ل�ساهر مع �ملطربة �ل�سورية �سماح وعلى �أنغام DJ. �لنادي �لأرثوذك�سي 

ي�سكر جميع من �ساهم يف �إجناح �حلفل . 
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األعضاء يكتبون

رىل السماعني
عضو هيئة حترير النشرة

صحفية يف اجلوردن تاميز

Iraq Christian refugees in doubt over 
concept of ‘homeland’ after ‘near-death 
experiences’

by Rula Samain | Oct 08, 2014
rulasamain@gmail.com
AMMAN — “Humanity died in Iraq,” said Jas-
sam Hanna, a Christian Iraqi refugee who arrived 
in the Kingdom with his family and more than 
100 others last month.
The 33-year-old Hanna was speaking during an 
event held recently as part of “Solidarity Day 
with the Displaced”. He spoke of “a near death 
experience”, at the hands of terrorists back home, 
and his determination not return to Iraq until ter-
rorism is eradicated.
“Iraq is in my heart forever, but there is no going 
back. The government watched us being kicked 
out of our homes... and still didn’t do anything,” 
said Hanna.
The one-day event was organised by the Cath-
olic Centre for Research and Media, the Royal 
Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS), Caritas 
Jordan, and Our Lady of Peace Centre. It hosted 
Christian priests, around 100 Iraqi refugees and 
media representatives.
Father Rifat Bader, director of the Catholic Cen-
tre for Research and Media, said at the ceremony 
that humanity is a decision and a choice, which 
Jordan chooses to embrace.
“The Kingdom’s churches of all denominations 
and organisations are doing their best to provide 
for the Iraqi Christian refugees, a stand that re-
flects the love of God in action, and solidarity 
between us [Jordanians],” Bader told the Jordan 
Times on the sidelines of the event.
However, Deputy Jamil Nimri advised the Iraqis 
to keep waiting for the moment when they can 
return to Iraq.
He described the Islamic State (IS) terrorist 
group, which drove Christians from Mosul in 
June, as the “worst phenomenon the Middle East 
has ever faced”.
He told The Jordan Times that the fight against 
IS should also be “part of our way of thinking, 

schools curricula, and culture”.
Father Hanna Kildani, secretary general of the 
Christian Schools Association, said what has 
been recently practised against Iraqi Christians 
and other religious communities was aggression 
at its worst.
Commenting on a recent speech by His Majesty 
King Abdullah, the Christian leader said: “I am 
proud of His Majesty’s statement confirming that 
Christians are the origin of the land, though our 
existence has faced numerous threats.”
He added that peace must prevail amongst Mus-
lims in order for Christians to live in peace, en-
couraging Christians in Jordan not to fear the fu-
ture.
Deputising for RIIFS Director Michel Hamarneh, 
Marwan Al Husayni,  the centre’s media strate-
gist, said that worshipping one God is what con-
nects humans, and “from this point communities 
should emerge and work towards harmony.”
Yazan Haddadin, Iraqi programme coordinator at 
Caritas Jordan, said Caritas around the Kingdom 
aids thousands of Iraqis on a daily basis, provid-
ing them with basic needs.
They need more than that.
“I just want to go home,” said six-year-old Iraqi 
refugee Anmar, moving closer to his father Yas-
ser Yousef, an engineer.
“I love Iraq, but Iraq does not love me,” he said, 
lamenting his government’s failure to defend 
those targeted by IS. 
“Nothing is more painful than being ripped from 
everything you love,” his father said.
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الزاوية الصحية

د. عصام فايز عميشحب الشباب
مستشار األمراض اجللدية 

والتناسلية واليزر

�جللدية  �لأمر��ش  من  �ل�سباب  حب  يعترب  مقدمه:- 
�ل�سائعة حيث ي�سيب هذ� �ملر�ش كال �جلن�سني . 

�حلالة  على  �سلبية  تاأثري�ت  �ل�سباب  حب  مر�ش  ي�سبب 
�لنف�سية لل�ساب �و �ل�سابة ب�سبب تاأثريه على �ملظهر �لعام. 
�ل�سباب:- ل يوجد �سبب و��سح معروف حلب �ل�سباب 
لكن يعتقد بانه عبارة عن �لتهاب مزمن يف �لغدد �لدهنية 
عو�مل  نتيجة  �للتهاب  هذ�  يحدث  �جللد.  يف  �ملوجودة 

متعددة منها : 
1- زيادة �إفر�ز �لدهون من هذه �لغدد .

وتقرن  �لغدد  هذه  يف  �لبكرتيا  من  معني  نوع  منو   -2
جد�ر قنو�ت هذه �لغدد . 

�ملظاهر�ل�رصيرية:- يبد�أ مر�ش حب �ل�سباب يف �لظهور 
عام  ب�سكل  �سنة   15-12 عمر  حو�يل  �جلن�سني  كال  يف 
�لأعمار معر�سة لال�سابة  ولكن لبد من ذكر �ن كافة 

بحب �ل�سباب. 
يظهر �ملر�ش على �سكل �ندفاعات من �لزو�ن �ل�سود، 
�ملر�حل  يف  �ل�سغرية  و�لدمامل  �حلمر�ء  �حلبوب 
كبريه  دمامل  فتظهر  �ملتقدمة  �ملر�حل  يف  �أما  �لولى. 

وعقد متحو�سلة. 
�لظهر،  �لكتاف،  �لوجه،  منطقة  �ل�سباب  ي�سيب حب 

و�على �ل�سدر.
 �لعو�مل �لتي توؤثر �سلبيًا على �ملر�ش:- 

1 - بع�ش �لدوية مثل �لكوريتزون وفيتامني ب 
عمر  يف  �سائع  �سلوك  وهو  �حلبوب  وع�رص  فرك   -2

�ملر�هقة. 
3-�لتوتر و�لكاآبة �لنف�سية 

عند  �ل�سهرية  �لدورة  يف  �لطمث  4-فرتة 
�لفتيات 

5- �لطعام، رغم ينفي �لعلم �حلديث لوجود 
و�ملك�رص�ت  �ل�سكولته  تناول  بني  عالقة 
ين�سح  �ملري�ش  �ل�سباب،فاإن  حب  وظهور 

د�ئمًا بان يتناول طعام منوع و�سحي.
�لعالج:-

�لهل  عند  و�سائعة  مغلوطة  فكرة  هناك 
�ل�سباب كونه  �أنه ل حاجة لعالج حب  وهي 
�لوقت.  مرور  مع  وحده  يختفي  �لنهاية  يف 
�ل�سباب  فعدم معاجلة حب  هذه فكرة خاطئة 
ت�سبغات  ظهور  �لى  يوؤدي  فعالة  بطريقة 
عن  مرتفع  بع�سها  �جللد  يف  وندب  جلدية 

منخف�ش  وبع�سها  �جللد  �سطح 
على �سكل حفر. وهدف �ملعاجلة 
�لثار  هذه  حدوث  تاليف  �ذ� 

وخا�سة يف منطقة �لوجه.
خطو�ت �لعالج:-

�لتي  �لعو�مل  عن  1-�لبتعاد 
تهيج �ملر�ش و�لتي �سبق ذكرها

2-عالجات مو�سعية:-
�أ- م�ساد�ت حيوية مو�سعية 

 Retinoids ب - مركبات �لريتينويد �ملو�سعية
3- عالجات عن طريق �لفم وت�سمل:

�لفم  طريق  عن  حيوية  م�ساد�ت   Doxycycline  -1
وخا�سة جمموعة . 

.isotretinoin -2
حبوب وتعطى عن طريق �لفم لفرتة 5-8 �سهور ح�سب 

وزن �ملري�ش. ويجب عمل فحو�سات دم دورية 
لوظائف �لكبد للمري�ش

كما يجب �لتاأكد من عدم حدوث حمل خالل �أخذ �لدو�ء 
عند �ل�سيد�ت ، كونه ي�سبب ت�سوهات �سديدة يف �جلنني. 

�لذكرية:-  للهرمونات  �مل�سادة  �لهرمونية  �لآدوية  ج- 
و�ل�سيد�ت  �لفتيات  حالة  يف  �لعالجات  هذه  ��ستخد�م  يتم 

�للو�تي لديهن مظاهر زيادة �لهرمونات �لذكرية.
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قبة  ر�أيت  عندما  ذهلت 
و�أنا  مرة  لأول  �لفاتيكان 
حيث  �لتاك�سي  يف  جال�سة 
قادمني  وزوجي  �أنا  كنت 
من �ملطار �إلى مدينة روما. 
بالجنليزية  �ل�سائق  �ساألت 

و�أنا يف قمة �ل�سعادة: 
؟  �لفاتيكان  قبة  هذه  هل   «
يقولها  وكاأنه  فاأجاب   ،«

للمرة �لألف: »نعم !«.
يف  �أقامتنا  من  يومني  بعد 
بح�سارتها  �لر�ئعة  روما 
موعد  يل  كان  �لعريقة، 
بكرم  فر�ن�سي�ش.  �لبابا  مع 
من �لله عز وجل كنت من 

�سمن �لأقالء �لذين كرمو� باجللو�ش يف �ملقاعد �لأولى 
يف �ملجل�ش �لبابوي.

لن �أن�سى يوم �لأربعاء 2014/9/3 ، حني ح�رصت �أنا 
��ستقبلنا  وقد  �لفاتيكان  مدينة  �لى  �سباحا  �سعد  وزوجي 
�حلر�ش �لبابوي وح�سب �لرتتيب مت �ر�سادنا �لى �أماكننا 

قرب �لكر�سي �لبابوي.
ح�رص �لبابا فر�ن�سي�ش. ح�سوره بعث �ل�سعادة يف قلوب 
ما يزيد عن ثالثني �ألف �سخ�ش من �ملتو�جدين يف �ساحة 
�لقدي�ش بطر�ش، كما يف قلبي �أي�سا. جل�ست قريبة منه ملدة 
�ساعتني و�أنا �ر�قبه وعيني عليه وهو ينظر �لى �جلميع 
حوله ويحني ر�أ�سه لل�سالم على من تلتقي عينه باأعينهم. 
�لذين بعث لهم  باديا يف عيون جميع  �لفرح  وقد ر�يت 
�لبابا فر�ن�سي�ش  تكلم  �ل�سامت.  بال�سالم  �لبابا فر�ن�سي�ش 
�ل�رصق  يف  �ل�سعوب  معاناة  من  �أمله  عن  �ليوم  ذلك  يف 
وقال  و�سوريا،  �لعر�ق  م�سيحيي  وبالذ�ت  �لأو�سط 
باأن �لكني�سة يجب �أن تكون وتبقى قوية بوجود �ملوؤمنني 
�لأو�سط  �ل�رصق  م�سيحيي  باأن  و��ساف   ، و�مل�سلني 
لي�سو� يتامى و�ن �لكني�سة معهم، ومن ثم حيا �لعر�قيني 
�مل�سيحيني  �ملتو�جدين يف �ساحة �لقدي�ش بطر�ش يف ذلك 
وم�ساركته  وحديثه  جلو�سه  من  �ساعينت  �ليوم.  بعد 

لقائي مع البابا فرانسيس

فرن�سي�ش  �لبابا  مقابلة  مر��سيم  بد�أت  �ملوؤمن  �جلمع 
لل�سخ�سيات �ملتو�جدة يف ح�رصتِه. وقد بد� �لبابا بال�سالم 
على ذوي �لحتياجات �خلا�سة �ملتو�جدين بال�ساحة ، ثم 

حيا وبارك �حلا�رصين من �جلموع بتو��سع وحمبة.
» حان �لوقت ! » بد�أت دقات قلبي تت�سارع عندما �قرتب 
ماذ�  عقلي  يف  �أكرر  كنت  علينا.  لي�سلم  فر�ن�سي�ش  �لبابا 
�ساأقول له، وكان عقلي فارغا متاما يف تلك �للحظة و�أنا 
بقربي طلبو�  �ملتو�جدون  �ل�سخا�ش  �أكرث،  يقرتب  �أر�ه 
بركات حلياتهم وقدمو� له �لهد�يا و�لبابا فر�ن�سي�ش ل يتكلم 
بل ي�سمع ويبارك.  جاء دوري ، وفجاأة �سمعت �سوتي 
يدي  و�سعت  بايل.  على  تكن  مل  بجمل  وينطق  ينطلق 
�لى وطني  : » �سكر� لأنك جئت  بالقول  يد�ه وبد�أت  يف 
�لأردن قبل �سهرين، �سكر� لأنك باركت بلدي ، �سكر� 
�ملنطقة.«  يف  �ليوم  ذلك  يف  �ل�سالم  حل  بوجودك  لأنه 
وكان يبت�سم . بد�أ بال�سري �لى �ل�سخ�ش �لذي بقربي عندها 
قلت له : » بابا فر�ن�سي�ش – �لرب قريب« . عندها رجع 
خطوة ووقف مقابلي وقال يل : » �سلي لأجلي«. دمعت 
عيناي عندما ر�أيت هذ� �لن�سان �لذي فيه تو��سع �لرب 

ي�سوع، ووعدته باأن ��سلي له د�ئما.
�لبابا فر�ن�سي�ش ، �لله يباركك.

األعضاء يكتبون

بقلم رىل سماعني
عضو هيئة حترير النشرة

صحفية يف اجلوردن تاميز
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 بقلم :
 نقوال فيليب عقروق

�سكر� على ما قلتموه جاللتكم عن �مل�سيحيني �لعرب على 
منرب �لأمم �ملتحدة �إذ �أن ق�سية �لعرب �مل�سيحيني ما ز�لت 
�ل�سغل �ل�ساغل جلاللتكم حيث لقت كلمتكم على منرب �لأمم 
�ملتحدة موؤخر� �سدى �إعالميا و��سعًا معلنًا بان �مل�سيحيني 
�لعرب هم جزءٌ  ل يتجز�أ من �لن�سيج �لوطني من ما�سي 

منطقتنا وحا�رصها وم�ستقبلها . 
وتعزيز�ً  وتقوية للكالم �مللكي �لذي مل يقله �أي زعيم �آخر 
يف تبديد للمخاوف و�لتحليالت و�لتحذير�ت و�لتخمينات 

�إذ قال جاللته بان هذ� �لوجود باقٍ  و�سيبقى �إلى �لأبد . 
نحن �لعرب �مل�سيحيني باقون و�سوف نكمل م�سرية عي�سنا 
�مل�سرتك يف �سبيل تنمية جمتمعاتنا وقد �رّصح جاللته بان 
�مل�سيحيني يف �ل�رصق لي�سو� بالأقليات و�لذي يقدمه �لعرب 
�إ�سهام غني وبال�رص�كة مع �لإخوة  �مل�سيحيون ملجتمعاتهم 

شكرا جاللة سيدنا
�ملو�طنة  منظومة  �سمن  �مل�سلمني 
باحلقوق  و�لت�ساوي  �ل�ساحلة 

و�لو�جبات . 
�سانه  من  جاللته  �قرت�ح  �ن 
من  ملعاقبة  دويل  قانون  �سياغة 

رد دعوى عضو الهيئة العامة السيدة جاكلني هاكوبيان خوري
�لدعوة  رد  تاريخ 2014/9/29  �لدعوة 2014/236  رقم  قر�رها رقم 30  �لأردنية يف  �لعليا  �لعدل  قررت حمكمة 
�ملقدمة من ع�سو �لهيئة �لعامة �ل�سيدة جاكلني هاكوبيان لدى حمكمة �لعدل �لعليا و�لتي تطعن فيها يف �سحة �نتخابات 
�لهيئة �لإد�رية لعام 2014 حيث مت رفع �لق�سية �سد �ملجل�ش �لأعلى لل�سباب ، مدير �سباب حمافظة �لعا�سمة ووزير 

�لتنمية �لجتماعية بالإ�سافة �إلى وظيفته وجلنة �لنتخابات �مل�سكلة من : 
م. �سفو�ن قاقي�ش ، م. رميون حلته ، منى زغلول ، �ملحامي عامر قاقي�ش ، �ملحامي �سعد نفاع وكذلك �سد �لهيئة 
�لعامة للنادي و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية �ل�سابقة لعام 2013 ) بالأ�سماء ( وكذلك �ملعلن عن فوزهم بالهيئة �لإد�رية لعام 
2014 ) بالأ�سماء ( وجلنه �لطعون �مل�سكلة من �أ. ليث حد�د ، �سامل حماتي و�إيليا وكيله مع �لعلم �أن وكيل �لق�سية �لذي 

عينه �لنادي �لأرثوذك�سي هو �لأ�ستاذ �ملحامي هيثم �لعك�سة . 
حيث قررت �ملحكمة : 

رد �لدعوى �سكال لتقدميها بعد فو�ت �ملدة �لقانونية بالن�سبة للطعن بنتائج �نتخاب �لهيئة �لد�رية للنادي �لرثوذك�سي . 
رد �لدعوى بالن�سبة للقر�ر �ل�سادر عن �مل�ستدعى �سدها �لثامنة جلنة �لطعون لن قر�ر�ها ل يقبل �لطعن باللغاء . 

ت�سمني �مل�ستدعية �لر�سوم وخم�سني دينارً� �أتعاب حماماه . 

قر�ر �سدر و�فهم علنا بتاريخ 5/ ذو �حلجة / لعام 1435 هــ  �ملو�فق 2014/9/29 . 

نكر�ء  جرمية  يرتكب  ومن  �لدينية  للمكونات  يتعر�ش 
بحق �لإن�سانية ومن من �ساأنه وقف �ل�ستهد�ف للمكونات 

�لدينية يف �أي جمتمع .
 �سكر� يا جاللة �سيدنا �أطال �لله يف عمرك وحفظك �سندً� 

وذخرً� لالأمة �لعربية جمعاء . 
�سمو  عهدة  وويل  �لثاين  عبد�لله  �مللك  جاللة  ملكنا  عا�ش 
�لوطن  �سياج  لأنه  �لبا�سل  جي�سنا  وعا�ش  ح�سني  �لأمري 

و�سمان �أمنه و��ستقر�ره . 
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لورا فرح وهاب
استشارية 

التغذية الطبية والعالجية

األعضاء يكتبون

و�أن�سجة  �أع�ساء  من  يتكون  معقد  نظام  �ملناعة  جهاز 
�جل�سم  تهاجم  �لتي  �لغريبة  �لأج�سام  وتدمر  وخاليا متيز 
مثل �لفريو�سات و�لبكترييا و�خلاليا �ل�رصطانية ، و�ملناعة 
�أي�سًا  بل  فح�سب  �ملر�ش  من  للوقاية  لي�ش  جدً�  مهم  �أمر 

لنجاح �لعالج و�ل�سفاء من �ملر�ش بوقت �أ�رصع .
�لتي  و�ل�سلوكيات  و�ملمار�سات  �لأغذية  من  �لعديد  هناك 

تن�سط وتقوي جهاز �ملناعة ومن �أهمها: 
بالفيتامينات  �لغني  �ل�سحي  �لغذ�ء  تناول  -    مر�عاة 
و�لعنا�رص �ملعدنية و�ملركبات �مل�سادة لالأك�سدة �لتي ت�ساعد 

على تقوية جهاز �ملناعة ومن �أهمها :- 
،�خل�رصو�ت  �للنب   ، �ل�سمك  وزيت  ،�ل�سمك  �لثوم 
و�لربوكلي  و�لزهرة  �مللفوف  مثل  �ل�سليبية  �لف�سيلة  من 
�لبندورة   ،  C بفيتامني  �لغنية  �حلم�سيات   ، و�للفت 

،�لكيوي ،�لع�سل ،�مل�سم�ش، �جلوز،�ل�ساي �لأخ�رص. 
جدً�  �رصوري  يوميًا  �ساعات   8 مبعدل  �ملريح  �لنوم   -
�أن  �لدر��سات  من  �لعديد  وت�سري  �ملناعة  جهاز  لتقوية 
�لأ�سخا�ش �لذين ل يح�سلون على ق�سط كاف من �لنوم 
�أكرث عر�سة لالإ�سابة بالأمر��ش ونزلت �لربد و�أي�سًا 
قلة �لنوم ترتبط مع �إنخفا�ش عدد خاليا �لدم �لبي�ساء �لتي 

ت�ساعد �جل�سم على مقاومة �ملر�ش .
من  يرفع  و�لع�سبية  �ملزمن  �لإجهاد   : �لإجهاد   -
�نتاج  من  يقلل  مما  �جل�سم  يف  �لكورتيزول  م�ستويات 
�لربو�ستاجالندين �لتي تدعم وظيفة �ملناعة ومتدد �لأوعية 
عر�سة  �أكرث  يجعلك  �ملزمن  �لإجهاد  وكذلك   . �لدموية 

لنزلت �لربد و�لإنفلونز� .
- �سوء التغذية : الإفراط يف ا�ستهالك ال�سكريات والأغذية 
و�ملو�د �مل�سافة  باملو�د  �لغنية  و�لأطعمة  بالدهون  �لغنية 

أغذية وسلوكيات مفيدة لتقوية مناعة اجلسم
�ملناعة  جهاز  ي�سعف  �حلافظة 
لالإ�سابة  عر�سه  �أكرث  ويجعلك 

بالعديد من �لأمر��ش .
-  �ل�سمنة:  توؤدي �إلى �إ�سعاف 

جهاز �ملناعة وميكن �أن توؤثر 
�لأج�سام  و�إنتاج  للتكاثر  �لبي�ساء  �لدم  خاليا  قدرة  على 

�مل�سادة .
-   ممار�سة �لريا�سة: حت�سن 

من �لدورة �لدموية وتعزز من �لأج�سام �مل�سادة وخاليا 
ت�ساعد يف  و�أي�سًا  �لإلتهابات  ملكافحة  �ملهمة  �لبي�ساء  �لدم 

�أد�ء �جلهاز �ملناعي .
احليوية  امل�سادات  ا�ستخدام  يف  الإفراط   : -    الأدوية 

و�أدوية �لربد ي�سعف �جلهاز �ملناعي .
�ملنا�سبة  �لنظافة  عاد�ت  �نعد�م   : �لنظافة  -    �إنعد�م 
�إلى �سعف  يعر�ش �جل�سم ملزيد من �جلر�ثيم مما يوؤدي 

�جلهاز �ملناعي .
�ل�سحة  للحفاظ على  �ملفيدة  �لريا�سات  : من  -    �ليوجا 
�ل�سعور  لتقليل  �ل�رصورية  و�لنف�سية  و�جل�سمية  �لعقلية 
بال�سغوط النف�سية كما اأنها حتافظ على توازن هرمونات 

�جل�سم وتزيد من كفاءة جهاز �ملناعة .
-    �لغ�سب : لقد �أثبتت �لبحوث �لطبية �أن جهاز �ملناعة 
ويجعله  �ل�سديدة  �لغ�سب  حالت  �أثناء  ي�سعف  باجل�سم 

عر�سه لالإ�سابة بالعديد من �لأمر��ش.
ي�ساعد  �لذي  �ملنا�سب  �لغذ�ء  �إختيار  �أهمية  نرى  هنا  من 
على تقوية �جلهاز �ملناعي فلكي ت�سمن جهاز مناعي قوي 

يجب �أن تدعمه بنظام غذ�ئي �سحي ومفيد .

إعـــــالن
اإعطاء درو�ض خ�سو�سية باللغة الفرن�سية للمراحل الدرا�سية كافة، ترجمه 

جميع الوثائق العلمّية، الهند�سّية ،الطبّية والقانونّية . 
لال�ستف�سار: األك�سي �سمعان هاتف :  079-5759005
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يوم �جلمعه  �لتن�ش �لر�سي  �ملفتوحة ملو�سم 2014 مب�ساركة 27 لعبًا ولعبة  على مالعب  �لبطولة  �لتن�ش  نظمت جلنة 
�ملو�فق 2014/10/17 ، و��رصف على تنظيم �لبطولة كل من �ل�سيد وليد �سحاتيت رئي�ش �للجنة و�ل�سيدة رندة �لنمري ع�سو 

�للجنة و�ملدرب با�سل تيم 
جاءت نتائج �مل�ساركني كما يلي :

�ملجموعة �لولى : 
�ملركز �لأول:

عبد �لله �لقطب +  حممد حجري
�ملركز �لثاين:

عبد �لرحمن �ل�رصبجي +  فادي حدرج

كما فازت �لالعبة �أولغا هل�سه باأف�سل لعبة 
�لتن�ش  جلنة  رئي�ش  قام  �لبطولة  نهاية  ويف 
�لأر�سي �ل�سيد وليد �سحاتيت بتوزيع �جلو�ئز 
و�لكووؤ�ش على م�ستحقيها بح�سور عدد كبري 

من �جلمهور .

�سارك فريق �لنادي �لأرثوذك�سي بكرة �ل�سلــة لل�سيد�ت يف بطولة �لأندية �لعربية �لتي �أقيمــت بالإ�سكندرية بالفرتة من 10 
. 2014/10/20 -

وجاءت نتائج �لفريق كما يلي :
خ�رص فريق �لنادي �لأرثوذك�سي مع فريق �سبورجت �مل�رصي 
خ�رص فريق �لنادي �لأرثوذك�سي مع فريق �لريا�سي �للبناين

فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي �سموحة �مل�رصي
فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي �لهمونتمن �للبناين

وتكرر لقاء �لنادي �لأرثوذك�سي مع �لنادي �لريا�سي �للبناين يف دور �لأربعة وحل على �ملركز �لر�بع وكانت �مل�ساركة 
ناجحة بجميع �ملقايي�ش وحظي فريق �لنادي باحرت�م وتقدير �جلماهري �مل�رصفية و�لعربية .

�لدكتورة  �ملدربة  ��ستطاعت  بالإ�سكندرية  �لعربية  �لأندية  ببطولة  �لأرثوذك�سي  �لنادي  �سيد�ت  على هام�ش م�ساركة فريق 
�سري�سة نغوي �حل�سول على لقب �أح�سن مدربة بالبطولة ح�سب ت�سنيف �للجنة �ملنظمة وح�سب �لإح�ساء�ت وكانت �ملدربة 

�سري�سة ح�سلت على �للقب كاأح�سن مدربة مب�ساركة عدد كبري من مدربي �لفرق ذوي �خلربة �لعملية و�لأكادميية .

البطولة املفتوحة بالتنس االرضي

سيدات األرثوذكسي بكرة السلة رابع العرب

د . سريسة نغوي أحسن مدربة يف البطولة العربية



17 تشرين الثاين   2014    |    العدد   345
نشاطات اللجنة الرياضية 

ح�سل فريق �لنادي �لأرثوذك�سي بكرة �ل�سلة للنا�سئات �سن 13 �سنة على لقب بطل �لأردن وذلك خالل دوري �ململكة لأندية 
�لدرجة �لأولى وجاءت نتائج �لفريق كما يلي :

فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي ن�سامى �لردن 78 – 22
فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي ريا�سي 104 – 5

فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي ن�سامى �لردن 59 – 17
فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي �لريا�سي 88 – 7 

فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي ن�سامى �لأردن  50 – 14
 فاز فريق �لنادي �لأرثوذك�سي على فريق نادي ن�سامى �لأردن 69 – 18

�ل�سيد  �لحتاد  �رص  �أمني  �لنهائية  �ملبار�ة  بتتويج  قام  وقد  �لأول  �ملركز  �لأرثوذك�سي  �لنادي  فريق  �حتل  فقد  �لنتائج  وبهذه 
�إبر�هيم �سعر�وي بح�سور �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية وجمل�ش �لحتاد .

جلنة الربيدج

رحله إىل العقبة ملدة ثالثة أيام مع بطوله للربيدج
بتنظيم  �لنادي  �لربيدج  يف  قامت جلنة 
�أيام  19- ثالثة  �لعقبة  ملدة  �إلى  رحله 

للربيدج  بطوله  �إقامة  مع  �أيلول   21
يومي 19 و 20 �أيلول .

وقد �سارك يف �لرحلة عدد من �أع�ساء 
�للجنة و�لالعبون و�أ�سدقاوؤهم. و�أقام 

�جلميع يف فندق �ملوفنبيك �لعقبه .
وقد �سارك �للجنة يف هذه �لرحلة  �أي�سا 
رئي�ش  �سنوده  فوزي  �ل�سيد  �سعادة 

�لنادي و�ل�سيدة عقيلته.
�سارك يف �لبطوله ع�رصون لعبًا منهم  لعبان من �لعقبه.

قد قام رئي�ش �لنادي برعاية �حلفل �خلتامي وبتوزيع �لكوؤو�ش و�مليد�ليات على �حلائزين على �ملر�كز �لثالثة �لأولى .
رحب رئي�ش �للجنة �ملهند�ش يو�سف بط�سون بجميع �مل�ساركني وثمن ح�سور رئي�ش �لنادي �ل�سيد فوزي �سنوده .

وقد ح�سل على �ملر�كز �لأول:

    ال�سيدتان حنني عتوم وكارمن .
�ملركز �لثاين : 

ال�سيدة رابحه ابو عناب واملهند�ض عبدالله العجلوين .    
�ملركز �لثالث : 

ال�سيدتان ماري جنار وماري جنم.     

متتع جميع  �مل�ساركني بالرحلة وجو �لعقبة �ملمتاز مما �أ�سهم يف زيادة جو �لزمالة بني �لأع�ساء ومتتعهم بلعب مبارتي بريدج 
يف جو مفعم بالندية و�لزمالة.

ناشئات السلة بطل اململكة

املهند�ض يو�سف بط�سون 
رئي�ش جلنة �لربيدج
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Gó` nª¨ oj ¿CG oó`© nH ¬```d ¢ù`«`∏`a      √ pó`ª pZ øe n∂` neÉ n°ù oM O qpô`` né na
G nó nZ ’ Éf nó pYƒ ne Ωƒ`«dG i nQnCG      »HnC’G qo»`Hô`©dG É``¡ qojnCG »``NnCG
 i nó o¡dG »« o–h n∫ nÓ qn°†dG qoO oô nJ      á qneoCG ‘ o¥ôqǹ °ûdG nπ`nÑbnCG »`NnCG
ióoŸG ¿ƒëHGò`dG É``¡d qnó``YCG      Éæd kÉàNCG ¢Só≤dG ‘ qn¿EG »`NCG

اختارها : رزق نخله جلده 
 áeÉ©dG áÄ«¡dG ƒ°†Y

´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb
 ⁄É©dG ¿EG QÉÑdG ÜB’G É¡jCG

 ∂aô©j ⁄
 A’Dƒgh , ∂àaô©a ÉfCG ÉeCG

 ¿ƒæeDƒŸG
 »æà∏°SQCG âfCG ∂fCG GƒaôY

 óbh
 ∂ª°SEG º¡àa qôY

 k É°†jCG º¡aôYCÉ°Sh
 …òdG Ö◊G º¡«a ¿ƒµ«d

 ¬H »æàÑÑMCG
 º¡«a ÉfCG ¿ƒcCGh

27 ÉæMƒj
( 26 – 25 )

حكمة العدد
 ¬fÉëÑ°S ¬∏dÉH á≤ãdG

≈dÉ©Jh
 ≥≤– ’

 , §≤a ΩÓMC’G
 ≥≤– πH
äGõé©ŸG 

IöûædG ôjô– áÄ«g 

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "تنعى أسرة 
النادي ا�رثوذكسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ¬Ñgh ΩCG ) ¬fÉHR º«∏°S π«àe áeƒMôŸG

والدة املدير العام للنادي ا�رثوذكسي السيد وهبه جورج دحدح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( »à°Sƒc ΩG ) ƒæ«f º«gGôHEG ¢VƒY Gó`∏«g áeƒMôŸG

أرملة املرحوم فرح قسطندي نقل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Qƒ°üæe OGDƒa ¿É°ùZ ΩƒMôŸG

والد العضو العامل السيد سم� منصور ( ابو غسان ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 …Oƒæ°T ¢ùjôL ≥«aƒJ º°SÉH ΩƒMôŸG

زوج السيدة نهى ايليا امني امسيح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ωhôe …öüf …Ôg …Ôg ΩƒMôŸG

زوج السيدة سامية فؤاد عيد قاقيش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 QÉ°üb ¢Sô£H ≥«Ø°T ójô¨J áeƒMôŸG

شقيقة موظف النادي ا�رثوذكسي السيد معني قصار

سائلني العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته

نـعــــــي
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   ájöûÑdG çGôJ 
من القلب 

G nó pØdG qn≥` nMh oOÉ`` n¡ p÷G qn≥`` nëa      i nónŸG n¿ƒŸÉ¶dG nR nhÉL » pNnCG
?G nO nODƒ`` qo°ùdGh pI qnƒ`` nHoC’G nó`` n›      ná nHhô o©dG ¿ƒÑ p°ü¨nj º o¡ ocÎfnCG
ió°U hCG Éæd kÉJƒ n°U n¿ƒoÑ« pé oj      ± pƒ« qo°ùdG pπ«∏ n°U Ò¨H Gƒ o°ù«dh
Gó` nª¨ oj ¿CG oó`© nH ¬```d ¢ù`«`∏`a      √ pó`ª pZ øe n∂` neÉ n°ù oM O qpô`` né na
G nó nZ ’ Éf nó pYƒ ne Ωƒ`«dG i nQnCG      »HnC’G qo»`Hô`©dG É``¡ qojnCG »``NnCG
 i nó o¡dG »« o–h n∫ nÓ qn°†dG qoO oô nJ      á qneoCG ‘ o¥ôqǹ °ûdG nπ`nÑbnCG »`NnCG
ióoŸG ¿ƒëHGò`dG É``¡d qnó``YCG      Éæd kÉàNCG ¢Só≤dG ‘ qn¿EG »`NCG

اختارها : رزق نخله جلده 
 áeÉ©dG áÄ«¡dG ƒ°†Y

´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb
 ⁄É©dG ¿EG QÉÑdG ÜB’G É¡jCG

 ∂aô©j ⁄
 A’Dƒgh , ∂àaô©a ÉfCG ÉeCG

 ¿ƒæeDƒŸG
 »æà∏°SQCG âfCG ∂fCG GƒaôY

 óbh
 ∂ª°SEG º¡àa qôY

 k É°†jCG º¡aôYCÉ°Sh
 …òdG Ö◊G º¡«a ¿ƒµ«d

 ¬H »æàÑÑMCG
 º¡«a ÉfCG ¿ƒcCGh

27 ÉæMƒj
( 26 – 25 )

حكمة العدد
 ¬fÉëÑ°S ¬∏dÉH á≤ãdG

≈dÉ©Jh
 ≥≤– ’

 , §≤a ΩÓMC’G
 ≥≤– πH
äGõé©ŸG 

IöûædG ôjô– áÄ«g 

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "تنعى أسرة 
النادي ا�رثوذكسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ¬Ñgh ΩCG ) ¬fÉHR º«∏°S π«àe áeƒMôŸG

والدة املدير العام للنادي ا�رثوذكسي السيد وهبه جورج دحدح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( »à°Sƒc ΩG ) ƒæ«f º«gGôHEG ¢VƒY Gó`∏«g áeƒMôŸG

أرملة املرحوم فرح قسطندي نقل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Qƒ°üæe OGDƒa ¿É°ùZ ΩƒMôŸG

والد العضو العامل السيد سم� منصور ( ابو غسان ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 …Oƒæ°T ¢ùjôL ≥«aƒJ º°SÉH ΩƒMôŸG

زوج السيدة نهى ايليا امني امسيح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ωhôe …öüf …Ôg …Ôg ΩƒMôŸG

زوج السيدة سامية فؤاد عيد قاقيش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 QÉ°üb ¢Sô£H ≥«Ø°T ójô¨J áeƒMôŸG

شقيقة موظف النادي ا�رثوذكسي السيد معني قصار

سائلني العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته

»°ù∏HÉædG ¿É°ùM âHÉK ¬∏dÉH ≥KGƒdG 
ΩÉªM ∞jRƒL ∫É°û«e É«dÉJ 

¬gõf êQƒL ÜÉ¡jG É«J
ÊÉaÉJ »éjƒd hQófÉ°ù«dG ÉjQÉe É«dÉJ 

ÊÉaÉJ »éjƒd ƒ«JÉe hOQÉfƒ«d
»°†HôdG ó©°S óYQ å«d 

í«Ñ°U Oƒªfi ¿õj π°ü«a 
»eÉ°ûdG ’ƒ≤f ΩÉ°ùH ÉjÉf
OGóM ¢SÉ«dG Òæe ójR 
¬ª‚ OhGO ⁄É°S OhGO

"â«JÉë°T ⁄É°S ¢SQÉa " …hR Qƒf 
¬∏dÉ£Y π«°û«e óFGQ øjGQ 

¬∏dÉ£Y π«°û«e óFGQ …’ƒJ 
´Éæ°üdG Ωôµe AÓY É«g 

¬°TôH ¢SÉ«dG ôgÉe Ó«cQÉe
¿ÉjóHGôjÉg ∂jÉg ∞jRƒL ÓjG

¬°†«H ƒHG ÉæM ¿Éª«∏°S ÓM 
¢û«bÉb ºgôH ôeÉ°S º°TÉg

…QÉªY »Ø°Uh ó«dh É«dÉJ
√OƒY ⁄É°S º«∏°S Qƒf 

»∏«≤H π«FÉahQ ójR ÚæL
…QƒÿG Ö«‚ ídÉ°U ÊÉØ«à°S

…Qƒ°TÉY ¢ù«ªN ¥QÉW ∞«°S
ÎM ¿GójR π«ªL Úd
OhGO QOÉf ó«©°S Éæ«∏«°S

¬HƒYôN Ú©e ¢SƒæW ΩÉ«g 
¬fƒ°ùM Òª°S ó«dh ¬æjR

¢üjƒ°U ójÉY ¢SQÉa Qƒf
QÉØM ógöS ÉfÉjÒ°S

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
á©HGôdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á«fÉãdG
áãdÉãdG
áãdÉãdG

á©HGôdG
á«fÉãdG

≈dhC’G
á«fÉãdG
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG

á«fÉãdG

á«fÉãdG
≈dhC’G
≈dhC’G

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á°ùeÉÿG
≈dhC’G
áãdÉãdG

≈dhC’G
≈dhC’G
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG

≈dhC’G
áãdÉãdG

á©HGôdG
á©HGôdG 

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG 

11/16
11/16
11/16
11/18
11/18
11/18
11/18
11/18
11/18
11/19
11/19
11/19
11/21
11/21
11/22
11/23
11/24
11/24
11/25
11/25
11/26
11/26
11/26
11/26
11/27
11/29
11/29
11/29
11/29

11/01
11/01
11/01
11/03
11/03
11/03
11/06
11/04
11/05
11/05
11/06
11/07
11/07
11/07
11/08
11/08
11/09
11/10
11/10
11/11
11/11
11/12
11/12
11/13
11/13
11/14
11/14
11/14
11/14

»µ∏e Òª°S º¡jG ’Éc 
§ªYõdG ÊÉg ∂dÉe º°TÉg 

§ªYõdG ÊÉg ∂dÉe ÉjÉf
√QƒLôL ¬jõf ΩÉ°Sh Éæ«JQÉe 

∞«£∏dG óÑY ≥ë°SG ¢ûjhQO ¢SQÉa 
êôa OÓ«e QÉ°ûH ójR 

ƒ°üe êQƒL …OG ÉfÉjQOG
¬«°ù«°ùb Qóæµ°SG ¥QÉW É«dÉJ 

¬°TOGôc ™jOh õeGQ É«g
∑ÉcR êQƒL ≈°ù«Y πjƒL

¿É£b OôØdG …ôµ°T OôØdG 
…QƒÿG √QÉ°ûH ójôa ¥QÉW 

…Oƒæ°T ’ƒ≤f ÚeG Ωôc
¿É«°ùcöS ôjO ¢ù«Ñc ¿ƒØ«d Éæ«∏«°S

á°ù∏g »ª°SQ ∞«°S ÒeG
ÜôYR ∫OÉY ÊÉg ∫OÉY

¢TƒæM …Ôg πµjÉe π°ü«a 
¢TƒæM …Ôg πµjÉe Ëôc

Qƒ°üæe ó«dh OGDƒa ‹Éàf
¥ƒW ƒHG ¿É«Ø°S "ójR óªMG" ôeÉ°S 

¬°ù∏g º«dh º°üà©e π°SÉH
∑óæH ∞°Sƒj ¬jõf ∞jRƒL 

áMGóæ°S π«°ûe ≈°Sƒe π«°û«e
¬æe ≈°ù«Y ∞jRƒL ≈°ù«Y

OGóM π«∏N å«d ÉæjO
øjOÉjõdG π«ªL …OÉ°T øjR 

»µ∏e Òª°S º¡jG Òª°S 
¢Sƒ°ù≤dG ⁄É°S ôeÉ°S π°SÉH

∫ƒ∏ZR Òæe π«Ñf ájGQ 

تهنئة وت�يك باخلطوبة
 º¡æHG áÑ£N áÑ°SÉæÃ ¬à∏«≤Yh QƒHO º«gGôHEG QƒàcódG ¢ùeƒfƒµj’G ¢Sób áÑëŸGh ìôØdÉH áÄ«∏e Üƒ∏≤H »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG Åæ¡J

 . iÈµdG áMôØdG ∫ÉÑ≤Yh ∑hÈe ∞dCG ¿ƒ°û£H ≈£°ùb ’hQ á«f’ó«°üdG ≈∏Y QƒHO º«gGôHEG π«∏N Ê’ó«°üdG

اجتماعياتكلمة العدد
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فريد جربا عوض
إداري سابق  / عضو هيئة حترير النشرة

áYÉÑ£dGh »æØdG êGôNE’G

خـــــاطـــرة

�لذي  �لفاح�ش  �لغالء  عن  �كتب  �أن  يف  �رغب  �أكن  مل 
�لنا�ش  من  كثريون  ويعانيه  �لأردن  يف  نحن  نعانيه 
غرينا وحولنا ول �أن �كتب عن �لبطالة �لقائمة و�ملتز�يدة 
با�ستمر�ر ، لول ما طلبه مني ثيودور �ل�سديق و�لزميل 

�لعزيز موؤخر�ً  . 
�سيئان  �لأمرين  فالن  تلك  �لرغبة  عدم  �أ�سباب  �أما 
ويحتاجان بر�أيي �ملتو��سع �إلى خرب�ء على درجة عالية 
خمت�سني  دوليني  خرب�ء  �إلى  ورمبا  �لخت�سا�ش  من 
وغريهما  �ل�سكاين  �لنمو  ويف  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  يف 
ملخ�ش  يعطونا  كي   ، و�لدر��سات  �لخت�سا�سات  من 
�لفاح�ش  �لغالء  من  لكل  و�مل�سببة  �ملتعمقة  در��ساتهم 
و�لبطالة �ملتز�يدة مع مرور �لأيام و�ل�سهور و�ل�سنو�ت 

وحتى �لعقود من �لزمن . 
وبنظرة   ، �ملتز�يدة  �لبطالة  وكذلك  �لفاح�ش  �لغالء  �إن 
ح�سال   رمبا  باأنهما  �أقول   ، �ملدرو�سة  غري  مني  �رصيعة 
نتيجة �لتز�يد �ل�سكاين �سو�ء عندنا �أو عند غرينا بالدرجة 
�لأولى ، فكلما �إزد�د عدد �ل�سكان يف بالدنا ويف غريها 
بالتايل  و�زد�دت  ن�سبياً   �ملعي�سة  تكاليف  �إزد�دت  �أي�ساً  
ن�سبة �لبطالة بالن�سبة ذ�تها فهذ� ) جمرد ظن مني ( �إذ ل بد 

و�أن تكون هنالك �أ�سبابٌ  جوهرية �أخرى غريها . 
�لقت�سادي  �لو�سع  بان  بالتايل  علمٍ   على  �أكن  ومل  هذ� 
قر�أت  �أن  �إلى   ، و�لبطالة  �لغالء  من  مثلنا  ي�سكو  �لعاملي 
تنوء  �ملثال   �سبيل  على  �ملتحدة  �لوليات  بان  موؤخر�ً  
�أي�سا حتت وطاأة �لغالء �لفاح�ش و�لبطالة ، ففي م�ســـح 
على  �حل�سول  طلبات  فان  موؤخرً�   ) رويرت   ( �أجــرته 
وظائف هناك م�ستمرة وبغز�رة ، ففي �لأ�سابيع �لأخرية 
�أعد�د  و�إرتفعت  كما  �ملذكورة  �لطلبات  �أعد�د  �إرتفعت 
وباأكرث  �لأ�سبوعية  �لنقدية  �ملعونة  على  �حل�سول  طلبات 
من �ملتوقع ، وهي �ملعونة �لنقدية �لتي توزعها �حلكومة 

�لأمريكية دعماً  للمحتاجني من �ملو�طنني هناك. 
�لغالء ل يطاق هناك كما  �أوروبا فان  وكذلك �لأمر يف 
يقوله لنا �لعائدون موؤخر�ً  من زيارتهم لعدة دول فيها ، 

الغالء الفاحش والبطالة
وما  �سمعته  ما  فقط  هذ� 
�ل�سـحـــــف.  فـــي  قــــر�أتــه 
فحدث   ، �لأردن  نحن يف  �أما 
ول حرج ، فاإننا نعاين كثري� من 
يف  وخ�سو�ساً   بالذ�ت  �لغالء 

�أرقام  زيادة  من  نعاين  ثانية  جهة  ومن  �ملعي�سة  تكاليف 
معاناتنا  فان  لذلك  وبالإ�سافة   ، �لعمل  عن  �لعاطلني 
�زد�دت حجماً  وعدد�ً  وكلفة ، ب�سبب �لأو�ساع �ملحزنة 
وغري �مل�ستقرة يف �لدول �ملجاورة وكنتيجة �أي�سا لوجود 
مئات �لألوف من �لالجئني و�ملهجرين من �لدول �ملجاورة 
�أن يحلها �حّلالّل  �إلى  �إلى �لأردن ، �سيبقى �لأمر كذلك 
 . علينا  ويتحنن  وتعالى  �سبحانه  �لباري  ي�سفق  �أن  و�لى 
ول بد من �لعرت�ف و�حلق يقال ، بان حكومتنا �لر�سيدة 
�جلاللة  �ساحب  من  وباإر�ساد  وم�سكورة  جاهدة  تعمل 
�لله  حفظة  �حل�سني  �بن  �لثاين  عبد�لله  �ملحبوب  ملكنا 
�ملو�طنني وب�ستى  �أمكن على  ما  �لتخفيف  ورعاه ، على 
�لو�سائل و�لأ�سكال ، و�حلديث عن تلك �جلهود �مل�سكورة 

متو��سل وطويل . 
هذ� كل ما ��ستطيع قوله �أيها �ل�سديق ثيودور ع�سو �لنادي 
نحن  ي�سعنا  ول   ، و�لبطالة  �لغالء  حول  �لأرثوذك�سي 
�لأردنيون �إل �أن نبتهل �إلى �لعلي �لقدير �أن يحمي �أردننا 
�خلرية  م�سريتنا  يرعى  و�ن  �لزمن  غو�ئل  من  �لغايل 
�لله ورعاه ، و�ن جنزي  بقيادة �ساحب �جلاللة حفظة 
�ل�سكر بالتايل حلكومتنا �جلليلة على جهودها �ملتو��سلة ملا 
عموماً   للمو�طنني  �لبال  ور�حة  و�ل�ستقر�ر  �خلري  فيه 

وللمحتاجني خ�سو�ساً  فانا �أردد د�ئماً  و�أقول: 
ثق بان الله تعالى يراك وي�سمعك وي�سعر بك، 

فاأمورك ال�سغرية كبرية جداً  اأمام حمبته 
واأمورك الكبرية �سغرية جدًا اأمام قدرته 


