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كلمة العدد

�سكرًا لل�سيد �سالمة حداد على التدقيق اللغوي.

المقاالت المن�سورة تعبر عن اآراء كتابها وال عالقه للنادي باأي منها.

يف دروب احلكمة

»وقف رجٌل جميُل المنظر و الهندام اأمام �سقراط  يتمختر و يتباهى 
بلبا�سه ويفاخر بمنظره. فقال له �سقراط: تكلم، حتى اراك. «

يقتنيه  بما  يتعلق  ال  االمر  ان  و  غني  ثري  كل  لي�س  ان  علمت  قد 
ال�سخ�س من ممتلكات زائفة زائلة بل بما يمتلكه من خامة فكرية و 

اأولويات وا�سحة وروح �سفافة. 

بقلم 
رىل هاين السماعني 
رئيس هيئة حترير النشرة  

الغالبية تعي�س �ساعية وراء المتعة واللذة لدرجة اننا اأ�سبحنا اأفراد م�ستهلكين غير منتجين، 
م�ستقبلين ال مر�سلين. 

من �سفات المجتمعات الم�ستهلكة انها فقيرة باالإنتاج الفكري و مقفرة من االبداع مع حقيقة 
ان االأغنياء يزدادون غنًى ماديًا، و الفقراء يزدادون فقرًا. لكن بالحقيقة االمر ال يتعلق 
بما نقتنيه من زينة خارجية و زخرفة زائلة الن هذا هو الفقر  بحد ذاته  بالرغم من كل 

مظاهر الثراء. 
الهاتف الجوال  ال�سيارة او  ناأكل او ن�سرب او بنوع  نلب�س او  اأنف�سنا بما  عندما نرى قيمة 
المجتمع  خانة  في  ذاتنا  قيمة  ح�سرنا  باأننا  فمعناه  نلب�سها  التي  المجوهرات  او  نقتنيه  الذي 

الم�ستهلك غير المنتج و غير المبدع و ال لوم على االمم االخرى ان لم تحترمنا.
النتيجة  ان ندرك، تكون  ال�سائدة ونعي�سها دون  هي  فقطِ  اال�ستهالك  لغة   وعندما تكون 
موت روح االإنجاز والفكر ونعي�س في حالة الالفكر والفقر الثقافي ون�سبح مجرد متلقين 

نعي�س عالة على ما ينتجه االآخرون.
بل حتى  الذهني،  ال�سبات  نعي�س مرحلة  فقط  اال�ستهالك  هي  المجتمع  لغة  تكون  وعندما 

االيمان يبرد.
اأ�سا�س تاريخي  لنتطورمعتمدين على  لن�ستعمله ون�ستغله  اأيدينا تطور تكنولوجي هائل  بين 

علمي عريق ونتقدم بخطوات ثابتة علمية جادة ومبرمجة.
ال تنق�سنا العقول وال الموارد الب�سرية، بل نحتاج للروح وتلك ال�سرارة التي ت�سعل الهمم، 

ونحتاج لرواد يقودون الطريق في رحلة االألف ميل.  
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ذكرى الوفاء والبيعة

�شورت�ن وث�ئقيت�ن تظهران االهتم�م بمهنة التمري�ض منذ ن�ش�أة الدولة االردنية.
في ال�شورة وزير ال�شحة مع�لي جم�ل التوتنجي في تخريج دورة الممر�ش�ت في اأوئل ال�شتيني�ت - المكتبة الوطنية 
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احتفال راأ�ض ال�سنة امليالدية اجلديدة 

اأع�ساء النادي و�سيوفهم الكرام بليلة راأ�س ال�سنة الميالدية وق�سوا اوقاتا ممتعة م�ساء الخمي�س الموافق  احتفل 
2015/12/31 في قاعة وهبه تماري حيث �سمل هذا الحفل ع�ساًء فاخرًا  وا�ستمتع الجميع مع DJ  وا�ستقبلوا عامًا 

ميالديًا جديدًا 2016 مع الفنان ايهاب مراد والفنان محمود �سلطان والفنان و�سيم ال�سعار . 
ي�سكر النادي كل من Today Chocolate  و�سركة مزايا على دعمهم لهذا االحتفال ، كما ون�سكر كل من : 

- �سركة زين لتقديمها الجائزة االأولى عبارة عن جهاز خلوي   I Phone 6s  والتي فازت بها ال�سيدة ديما ابو 
ال�سعر . 

- مجوهرات اأم�سيح لتقديمها الجائزة الثانية عبارة عن قطعة ذهب والتي فازت بها ال�سيدة تمارا غنيم . 
- مجوهرات المنير لتقديمها الجائزة الثالثة عبارة عن قطعة ذهب والتي فاز بها ال�سيد انطوان حزين .  

اخبار النادي
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ضيف النشرة

اختفت  االأردن  ففي  العيان:  اأمام  الحقائق وا�سحة 
�سحيفة العرب اليوم عن رفوف ال�سحف، والتي 
كانت ذات يوم اأمل الجماهير في �سحافة  م�ستقلة، 
المملكة،  �سحف  واأعرق  اأقدم  الد�ستور  و�سحيفة 

تعاني ب�سدة، وفي راأي البع�س، تحت�سر. 
�سحيفتا الراأي والغد ال تزاالن تقفان على اأقدامهما، 
ولكن ال �سمانات في وجه ثورة االنترنت واالإعالم 
االإعالنات  من  الموارد  وت�ساوؤل  االجتماعي 

والمبيعات.
من  �سربا  اأ�سبحت  فقد  االأ�سبوعية  ال�سحف  اأما 
على  تعتمد  ال�سهرية  المجالت  كذلك  الما�سي، 
واال�ستراكات،  االإعالنات  في  ال�سخ�سية  العالقات 
وبع�سها ال تعدو اأن تكون زينة على طاوالت غرف 
اال�ستقبال في عيادات االأطباء و�سالونات التجميل.

المواقع  عبر  الخبر  نقل  �سرعة  عن  وناهيك 
قيا�سا  والراديو  الف�سائية  والمحطات  االلكترونية 
بال�سحف المطبوعة، فاإن جانب الكلفة اأ�سبح العامل 

الحا�سم الذي يوؤثر في م�سار ال�سحافة المطبوعة.
الح�سبة ب�سيطة، تحتاج ال�سحيفة اليومية مع مطبعتها 
وفنيين  واإداريين  �سحفيين  من  بالمئات  كادر  اإلى 
و�سيانة،  وحبر  وورق  �سنويا،  الدنانير  وماليين 
وكلفة ا�ستراك في خدمات وكاالت االأنباء العالمية، 
اإلى  اإال  اإحيانا  تحتاج  ال  االلكترونية  ال�سحيفة  فيما 
ب�سيط  مكتب  اإلى  اأحوالها  اأرقى  وفي  البتوب، 

وب�سعة خريجين جدد وخط انترنت.
فقط  لي�س  ال�سفر،  اإلى  توؤول  ظاهرها  في  االأمور 
اأهم  بع�س  حيث  كله،  العالم  في  بل  االأردن،  في 
ال�سحف العالمية اأوقفت الن�سخة المطبوعة واعتمدت 
في  االأخرى  ال�سحف  فيما  االلكترونية،  الن�سخة 
تنا�سل  العالم  وبقية  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 

للبقاء.

م�ستقبل ال�سحافة املطبوعة يف االأردن

والحقيقة اأن الف�سائيات 
ت�سكل  لم  والراديو 
لل�سحف  كبيرا  تهديدا 
فـــالنــا�س  المطبوعة، 
ت�ستـمــــع لالإذاعــــات 
الـثـــالثيــنــيات  مــنـذ 
ال�سحـــف،  وتــقــــراأ 
وتـ�ســـاهـد الف�سائيـات 

تلك  تاأثير  برغم  ال�سحف،  وتقراأ  الت�سعينيات  مـنـذ 
الو�سيلتين على دور واأهمية المطبوعات االإعالمية.

غير  ال�ساب  الجيل  اأن  االأكبر  الم�سكلة  تكمن  وربما 
ي�سغط  اأن  الواحد  فيكفي  اهتم  ولو  بالقراءة  مهتم 
الجادة  االأخبار  من  �ساء  ما  ليقراأ  النقال  هاتفه  على 
يدور  ما  على  فيطلع  والمبالغة  االإثارة  ق�س�س  اأو 
في العالم اإن �ساء، ناهيك اأن القراءة بعمومها هواية 
على  يقع  واللوم  النا�سئ،  الجيل  بين  منقر�سة  �سبه 

الجميع من مناهج واأ�سرة وو�سائل اإعالم.
الواقع  لكن  واالأرقام،  ال�سواهد  عليه  تدل  ما  هذا 
لي�ست  وال�سورة  الو�سوح  من  الحدة  بهذه  لي�س 
كانت  وال�ستينيات  الخم�سينيات  ففي  واأ�سود.  اأبي�س 
الفوري،  والخبر  المعلومة  م�سدر  هي  االإذاعة 
المختار  وبيت  المقاهي  في  يتجمعون  النا�س  وكان 
اأو عند جار يملك مذياعا لال�ستماع لالأخبار وخطب 
اأواخر  في  عندنا  التلفزيون  ظهر  ثم  النا�سر،  عبد 
ال�ستينيات وا�ستاأثر باالهتمام الجماهيري، حتى ظننا 
اأن الراديو اأ�سبح تاريخا. ثم ما لبثت االإذاعات اأن 
على  واعتمدت  هويتها  من  فغيرت  الواقع  اأدركت 
الترفيه، وخاطبت ربة البيت في مطبخها وال�سائق 
التفاعلية،  البرامج  نحو  اأكثر  واتجهت  �سيارته  في 
في�سبوك  االإعالم االجتماعي مثل  و�سخرت و�سائل 
ونجحت.  الجمهور،  مع  توا�سل  كقنوات  وتويتر 

حممود العابد
نائب رئيس حترير صحيفة 

جوردان تاميز
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ففي االأردن مثال، هناك 38 محطة اإذاعة مرخ�سة 
االأردني،  االإعالم  هيئة  اإ�سراف  تحت  االأقل  على 
وترفيهية  ومحلية  وتنموية  ر�سمية  اإذاعات  بين  ما 

ودينية. 
ال�سحف  �ستموت  فهل  تمت،  لم  االإذاعات  اإذن 
تت�سح  حتى  لكن  �سهلة،  لي�ست  االإجابة  بعث؟  بال 
ال�سورة، على ال�سحف اأن تغير من نهجها وتوجه 
م�سارها بطريقة تبقي الروح فيها، ومن ذلك التركيز 
على مواقعها االلكترونية لن�سر الخبر ال�سريع وفتح 
ي�سمى  ما  واعتماد  الجمهور،  مع  التفاعل  باب 
»ب�سحافة المواطن«، حيث ي�سارك القارئ في نقل 
الخبر وتزويد ال�سحيفة بال�سورة والفيديو وي�ساهم 

براأيه في االأخبار. 
اأما الن�سخة المطبوعة فيجب اأن تركز لي�س على الخبر 
وتنوع  ال�سيقة،  االإخبارية  وال�سور  التحليل  بقدر 
في المحتوى فتن�سر ما يهم ال�سباب والن�ساء ورجال 
االأعمال ومراكز االأبحاث و�سناع القرار، واالأهم 

ت�سل  واأن  المحلي  الخبر  على  التركيز  ذلك  من 
للنا�س في قراهم وبواديهم ومخيماتهم. فالنا�س في 
االأردن مثال يعلمون ما يحدث في فل�سطين والعراق 
على  يطراأ  ما  يجهلون  قد  ولكنهم  فورا،  و�سوريا 
المواقع  اأن  خ�سو�سا  بلدهم،  في  محلية  مجتمعات 
االإخبارية االلكترونية ال تتوفر فيها الموارد الب�سرية 
واللوج�ستية لمثل هكذا تغطية �سحفية، وتكتفي باأن 
»ت�سرق« من ال�سحف، وهي م�ساألة قابلة للحل لو 

طبق قانون الملكية الفكرية كما يجب.
المطبوعة،  ال�سحافة  ل�سالح  نقطة  باأهم  واختم 
المواقع  من  بكثير  اأقوى  م�سداقية  تملك  اأنها  وهي 
ال  فالمجتمع  االجتماعي،  واالعالم  االإلكترونية 
اأنها  االإلكترونية على  ال�سحافة  لو�سائل  ينظر  يزال 
»دكاكين«، ناهيك عن ممار�سات االبتزاز واغتيال 
الكثير  تمار�سها  التي  االأدبية  وال�سرقات  ال�سخ�سية 
هو  والمطلوب  قائمة،  والتميز  البقاء  فر�س  منها. 

تغيير زاوية الروؤية.

ضيف النشرة

ينبــوع �سـعـري قد خبا م�سباحي 
ما اأن �سهــدت النـور يف اأحــداقك
فــوقفــت مكلــوم الفــوؤاد مروعًا 
يف كل طرف �ساهر يج�سد الكرى 
ينبــوع �سعـري جددي عهد اللقاء 

هــاتـي اأنيــري ظـلـمــة االأرواح 
حتـى ت�ستـــر نــاظري بـــو�ســاح 
ثمـــاًل بـــراح احلـــب ال اأقـــداح 
لـــه مطمعــًا فيـه وطـريف �ساحي 
عــل الـحيـــاة تـعــود للم�ســبــاح 

من وحي اجلمال

ال�ش�عر املح�مي مو�شى نف�ع
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word of God, I believe, 
should be our daily and 
number one priority.
Another fresh thought 
to start the day is to 
decide to live every 
day while being true 
to yourself, not live the life others expect 
you to. In other words: You should be able 
to direct your own path the way you want 
to, and worry about the benefit of your 
life rather than the mistakes of others. 
Remember, there is authority in the truth of 
your words, thus one should be authentic, 
and live life to its full; smile broadly when 
you have the chance, laugh from your heart, 
always tell the truth, and know that it is 
normal to make mistakes and apologies, 
or to fail and start up again, or to be weak 
and admit it, or to simply not know the 
full truth and enjoy little ignorance. Most 
importantly, be always positive.
And only then you can start organizing your 
daily tasks, and listing the things you need 
to accomplish, always remembering to hold 
a tight grip on your priorities.

E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

Changing for the better 
“Do not let the urgent take the place of the 
important in your life,” a strong statement 
that I read and was impressed by. Life to 
some is a maze and the directions are 
uncertain, while they should be clear, and 
aims should be obvious.
‘UOLO’, is something the young people 
repeat regularly nowadays ‘You only live 
once’, but do they really know how to live 
it right? Do you? The answer, to those of us 
who are clueless, is in setting our priorities 
right.
People start thinking of setting their 2016 
aims, resolutions, and aspirations, but in 
truth one should take a daily step rather 
than an annual leap; setting priority on a 
daily basis leads to success and stability at 
the personal level, which, in return, reflects 
positively on the person’s attitude and on 
those around them, whether at home or 
work. In addition, it helps the person stand 
out among the ‘go with the flow’ crowd.
Our Lord Jesus Christ is the perfect 
example. We read in the Bible that the first 
thing Jesus Christ does on a daily basis 
is to spend time praying in the morning. 
Making time for praying and reading the 

التغيري لالأف�سل

الـصحـــافـــة

If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, 
and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them: « Hold on » . 

Rudyard Kipling 
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اصدقاء النادي

ارتئينا اجراء لقاء مع �سديق قديم  وفّي  للنادي و للن�سرة. 
ما يلي ما دار من حوار:  

لعائلة  تجمع  هو  االأرثوذك�سي  النادي   : فيليب  ابو  يقول 
منذ  منتميًا  وفيًا  �سديقا  بل  فيه  ع�سوا  ل�ست  وانا  كبيرة، 
بنائه في جبل عمان عام 1954 حيث كنت حينها مقيما في 
القد�س، وعندما كنت اآتي الى عمان كان البد لي ان ازور 
با�ستمرار واحيانا اح�سر فعالياته  النادي في جبل عمان 
باأعياد الميالد ـ وفي عام 1958 انتقلت للعمل  من القد�س 
فيليب  المرحوم  لبنان لفرع جديد لوالدي   / الى بيروت 
 ) الرجالية والطرابي�س  لبيع االقم�سة   ( عقروق واخوانه 
ولغاية عام 1975 وب�سبب الحرب االهلية في لبنان عَدت 

الى عمان وا�سبحت من رواد النادي بموقعه الحالي.
فريد  االخ  وكذلك  الجلده  ايليا  للمرحوم  كنت  �سديقا 
الله في عمره ( وكنت اعجب بمقاالتهما  عو�س ) اطال 

القيمة ومتابعتهما  لن�سرة النادي .
�شيء من الم��شي:

من  المعلوم ان موقع النادي كان في منطقة جبل عمان / 
الدوار الثالث وبرغم م�ساحتة المتو�سطة وقاعاته فقد كان 

ملعبا لرواد العبي التن�س وكرة القدم .
العائالت  تنا�سب  بمرافق  الحالي  بموقعه  النادي  بناء  تم 
االقت�ساد  رجال  من  بدعم  والريا�سة  وذلك  للترفيه 
معالي  منهم  مجتمعنا  في  البارزة  وال�سخ�سيات 
�سليم  حليم  ال�سيد  �سعادة  ال�سكر،  يو�سف  ال�سيد  �سليمان 
�سابا، �سعادة ال�سيد اميل حداد ، �سعادة ال�سيد مي�سيل �سليمان 
�سيقلي، �سعادة ال�سيد ا�سبيرو ابراهيم حداد ، �سعادة ال�سيد 
فركوح،  فيليب  حنا  ال�سيد  �سعادة   ، حبايب  نعمة  اليا�س 
�سعادة ال�سيد نقوال جورج ابو خ�سر، �سعادة ال�سيد با�سيل 

اندراو�س عناب، �سعادة ال�سيد جورج جبران خنوف.
ذكري�ت:

النادي،  ن�سرة  عَده  في  بموا�سيع  بالكتابة  �ساهمت 
التي تقام في قاعة وهبة تماري  المحا�سرات  وبح�سور 
الدكتور  اال�سبق  لبنان  رئي�س وزراء  دولة  منهم  واذكر 
حنا  ولي  عطاالله  االر�سمندريت  و�سيادة  الح�س  �سليم 

�سور �سخ�سية معهم وغيرهم من رجاالت الدولة .
اأجمل ذكرياتي كانت في مو�سم االعياد �سواء كان عيد الميالد 
المجيد او عيد الف�سح مع اهلنا وا�سدقائنا لتناول طعام الغداء 
تماري  وهبة  قاعة  في  ال�سنة  را�س  �سهرات  نح�سر  وكنا 
اهلي  هم  الموجودين  كل  بان  ا�سعر  كنت  �سغرالقاعة  رغم 
الميالديه  ال�سجرة والترانيم  ا�ساءة  وعزوتي، وكذلك حفل 

نقوال فيليب عقروق

في قاعة وهبة تماري ثم انتقلت حديثا الى قاعة اميل حداد/ 
ملعب كرة ال�سلة، والبازارات التي تقام في هذة القاعة.

من  متزوج   1925/9/25 في  القد�س  مواليد  من  انني 
عائدة �سكري بط�سون ) توفيت اثر مر�س ع�سال رحمها 
 1959/2/1 القد�س  مواليد  من  فيليب  ولدان  ولي  الله( 
وايلي من مواليد لبنان 1963/10/10 فيليب متزوج من 

كارول ادوارد حنانيا وله ابنتان مجد و رغد.
ايلي متزوج من فاتن فوؤاد دعيب�س وله ولدان  ريتا  و نديم 
لهم  داعيا  واأحفادي  باأوالدي  فخور  اأنني  والحمدالله 

ال�سحه والنجاح والتوفيق.
اأعلى  اإلى  االأرثوذك�سي  النادي  بنهو�س  الحارة  وتمنياتي 
والهيئة  الرئي�س  من  الموجودة  النخبة  بوجود  المراتب 
االإدارية ولجنة ن�سرة النادي وجميع كادر النادي اأدامه الله 
للجميع ال�سحة والعافية وطول البقاء في خدمة هذا البلد الطيب 
الح�سين  بن  عبدالله  الملك  الجاللة  �ساحب  ظل  في  المعطاء 

وولي عهده االأمير الح�سين بن عبدالله حفظه الله ورعاه.

اأجرى اللق�ء رلى ال�شم�عين 
رئي�ض تحرير الن�شرة  
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د. عادل داوود
رئيس منتدى الفحيص 

الثقايف

االآم اأ�سفل الظهر

يفوق  الجهد  يكون  عندما  الظهر  اأ�سفل  الم  اأعرا�س  تن�سا 
طاقة الغ�ساريف على التحمل .

ماذا يجب اإن تعمل اإذا كنت تعاني من االأم اأ�سفل الظهر:- 
على  اإ�سافيًا  حماًل  ي�سع  المترهل  الوقوف   : الوقوف 
الظهر  اأ�سفل  في  والع�سالت  واالأربطة  الغ�ساريف 
الظهر.  اأ�سفل  باألم  االإ�سابة  خطر  من  يزيد  وبالتالي 
الع�سالت  اإجهاد  ي�سبب  طويلة  لفترة  الثابت  الوقوف 

واالأربطة في اأ�سفل الظهر .
احر�س على الوقوف مرفوع القامة – وقفة الجندي.

�سع كر�سيًا �سغيرًا ارتفاعه من 8 – 12 بو�سة وتناوب 
الوقوف  تاأثير  لتخفيف  عليه،  قدميك  اإحدى  و�سع  على 

الطويل. 
ام�ِس ب�سع خطوات بين حين واآخر عند الوقوف لفترة طويلة.
الجلو�ض : الجلو�س المتكرر على االأر�س يزيد من الجهد 
في  والع�سالت  واالأربطة  الغ�ساريف  على  وال�سغط 

اأ�سفل الظهر .
تجنب الجلو�س على االأر�س في و�سع التربع اأو القرف�ساء. 
وم�ساهدة  الطعام،  تناول  اأثناء  الكر�سي  على  اجل�س 

التلفزيون ، وغيرها . 
وزاول  طويلة  لفترة  الجلو�س  عند  �ساعة  ن�سف  كل  قف 
التمرينات العالجية التي تقلل من تاأثير الجلو�س الطويل . 
 30 تزيد عن  لمدة  نف�سه  الجلو�س  البقاء في و�سع  تجنب 

دقيقة .
الكر�شي :  غير قلياًل من و�سع الجلو�س اأو قف بين الحين 

واالآخر . 
تجنب وجود فراغ بين اأ�سفل ظهرك وم�سند الكر�سي عند 

الجلو�س في المنزل اأو العمل اأو ال�سيارة . 
�سع م�سند ظهر طبي للمحافظة على الجذع م�ستقيمًا. 

الموا�سفات  الطبيعي حول  العالج  اأخ�سائي  ا�ستف�سر من 
الجيدة للم�سند الطبي. 

تجنب ثني الظهر الحاد لالأمام. 
الكرا�سي  وتجنب  الجيدة  المنزلية  الكرا�سي  ا�ستخدم 

الوثيرة اأو اللينة جدًا .
تحكم في العنا�سر الثالثية ) زاوية الظهر / م�سند الرقبة / 
قاعدة القدمين ( للح�سول على الو�سع ال�سحي والمالئم 

لك . 
االأر�س  على  من  الثقيلة  االأج�سام  رفع  تجنب    : الرفع 

وارفعها من على الطاولة اإن اأمكن . 
اتبع التعليمات المذكورة في االنحناء وااللتقاط . 

للظهر  الحاد  االنحناء  تجنب 
اأثناء  اأو  اأو دوران الجذع قبل 

الرفع . 
الخلفي  الثني  تمرين  زاول 
الأ�سفل الظهر بعد الرفع للتقليل. 
الرفع  عند  الم�ساعدة  اطلب 
الثقيل ، وتجنب حمل االأطفال 
اإن لم تكن هناك حاجة لذلك . 
الرف  من  االلتقاط  تجنب 

العلوي كونه ي�سبب �سد الكتف والجذع وال�ساقين وكعبي 
القدم وقد يوؤدي الإ�سابة الع�سلة اأو االأربطة . 

تجنب ال�سد الحاد لالأعلى . �سع كر�سياً  �سغيراً  وا�سعد 
فوقه .

اأخ�سائي  من  اطلب    : الع�لي  الكعب   / الجيد  الحذاء 
او  القدمين  عيوب  عالج  في  الم�ساعدة  الطبيعي  العالج 

اختيار حذاء القدم المنا�سب. 
القابلة  المرنة  القاعدة  ذات  االأحذية  اقتناء  على  احر�س 

المت�سا�س ال�سدمات.
لل�سيدات : تجنبي الكعب العالي . 

 2 عن  ارتفاعه  يزيد  ال  كعب  ا�ستخدام  على  احر�سي 
بو�سة لال�ستخدام اليومي. 

باإمكانك ارتداء الكعب العالي للمنا�سبات االجتماعية فقط. 
النوم :  يق�سي الفرد ربع او ثلث حياته نائما ً . لذلك يجب 
االهتمام بموا�سفات المرتبة وطريقة النوم . اإن المرتبة 

اللينة تغير االنحناء الفقري الطبيعي . 
العالج  اأخ�سائي  من  وا�ستف�سر  اللينة  المرتبة  تجنب 

الطبيعي حول موا�سفات المرتبة الطبية الجيدة . 
اقلب المرتبة للجهة المقابلة كل ثالث �سهور . 

يمكن النوم على اأي من الجانبين اأو على الظهر . النوم 
على البطن ال ي�سبب �سررا لمري�س اأ�سفل الظهر لكن قد 

ي�سبب الم العنق . 
للتقليل من الم اأ�شفل الظهر في المنزل :  تناول االأدوية 

تبعًا لو�سف الطبيب المعالج . 
العالج  اأخ�سائي  طلب  كما  العالجية  التمرينات  زاول 

الطبيعي . 
ا�ستخدام الكمادة الباردة عند االألم الحاد والدافئة في حالة 

االألم المزمن. 
�سع من�سفة اأو اثنتين قبل الكمادة وال تدع الكمادة تلم�س 

جلدك مبا�سرة. 



شبــــــــاط   2016    |    العدد   10360

تــوعيــــة

دميا كرادشه 
مستشاره النوع االجتماعي

العنف املوجه نحو املراأة 

المجتمعات،  كافة  اجتماعية تظهر في  العنف ظاهرة 
وال ن�ستطيع اليوم اأن نغ�س اأب�سارنا عنها ، فمهما قلنا 
اأن مجتمعاتنا لي�ست عنيفة اأو بعيدة عن العنف نفاجئ 
كل يوم بواحدة اأو اأكثر من الق�س�س التي تحدث لدينا 
وبغ�س  عائلتها،  اأفراد  احد  يد  على  امراأة  مقتل  عن 
العنف  يقع  االأغلب  فعلى  العنف  مرتكبي  عن  النظر 
دون اأي اعتبار للطبقة،  والدين، والثقافة، اأو حتى 
للبلد فما اأكثر �سور العنف التي تغزو �سا�سات التلفاز 
اليوم.  لقد تعددت التعريفات التي تعنى بق�سية العنف 
من باحثين ومخت�سين ودار�سين لهذه الظاهرة  لكنها 
اأجمعت معظمها على معنى واحد وهو ا�ستخدام القوة 

المادية او المعنوية �سد االأخر. 
اإلى  الدولية  والمواثيق  االتفاقيات  العديد من  اأ�سارت 
ظاهرة العنف الموجه نحو المراأة �سعيا منها لحمايتها 
المواثيق  اأهم  ومن  عليه.  المترتبة  االأ�سرار  من 
 )1948( االإن�سان  لحقوق  العالمي  االإعالن  الدولية، 
وال�سرعة الدولية )العهدين الدوليين( وبالتحديد العهد 
والثقافية   و  واالجتماعية  االقت�سادية  للحقوق  الدولي 
اتفاقية   ( �سيداو  الدولية  االتفاقية  جاءت  ثم   )1966(
في  المراأة(  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء 
الدولي لمناه�سة  1979 ، وتلى ذلك االعالن  العام 
االمم  منظمة  فيه  دعت  والذي  المراة  �سد  العنف 
والمنظمات  الدولية  والمنظمات  الحكومات  المتحدة 
الوعي  وزيادة  العنف  مناه�سة  الى  الحكومية  غير 
به. لتوؤكد جميعها على اهمية الق�ساء على كافة ا�سكال 

التمييز اأو العنف �سد المراأة.
تم تعريف العنف �سد المراأة باأنه  اأي عمل مبني على 
اأ�سا�س النوع ، والذي يوؤدي ، اأو احتمال اأن يوؤدي 
اإلى اأذى مادي اأو جن�سي اأو معنوي اأو معاناة للمراأة 
وي�سمل التهديد بهذه االأفعال واالإكراه ، او الحرمان 
اأو  العامة  الحياة  الحرية ، �سواء كان حدوثه في  من 

الخا�سة  .

من  العديد  ا�سارت  وقد 
امراة  ان  الى  الدرا�سات 
االقل  على  ثالثة  ا�سل  من 
العنف  ا�سكال  تتعر�س الحد 
حيث   ، حياتها  فترة  طوال 
تبداأ  العنف   دورة  ان  نجد 
وحتى  الوالدة  مرحلة  من 

ال�سيخوخة. وقد تعددت اأ�سكال العنف الموجه للن�ساء 
الن�ساء  اأ�سكاله غالبية  والتي تكاد تعاني من واحد من 
الأ�سباب عديدة ومبررات كثيرة نراها غير منطقية. 
واأنواعه  ا�سكاله  بكافة  مرفو�س  �سلوك  فالعنف 
ولالأ�سف فاإن غالبية مرتكبي العنف �سد المراأة هم من 
المقربين لها ومن اللذين يفتر�س انهم محبين و�سركاء 
االأ�سكال  اأكثر  الج�سدي  العنف  كان  لقد  معها،   حياة 
منها  والعربية  المجتمعات،  كافة  في  وانت�سارًا  ق�سوة 
على وجه الخ�سو�س والذي يتمثل باأي اإ�ساءة موجهة 
لج�سد المراأة من لكم ، �سفع ، ركل، رمي االأج�سام 
ال�سلبة ، ا�ستخدام بع�س االآالت الحادة اأو التلويح بها 
عنه  يقل  .وال  وقتلها  �سربها  اأو  با�ستخدامها  للتهديد 
في  :ويتجلى  والمعنوي  النف�سي  العنف  واإيذاء  اإيالمًا 
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التقليل من اأهمية ودور المراأة من خالل اإطالق بع�س 
ب�سري،  بكائن  التليق  ب�سفات  ونعتها  عليها  االألقاب 
فال�سب وال�ستم والتهمي�س، والهجر، واالإهمال، كلها 
والترهيب  المراأة،  �سد  الموجه  العنف  من  اأ�سكال 
وكذلك  بالخوف  �سعورها  ي�سبب  الذي  والتخويف، 
الج�سدية  والحركات  واالإ�سارات  المخيفة،  النظرات 
بع�س  وتحطيم  اأ�سياء  وتك�سير  المرتفع  وال�سوت 
اأغرا�س البيت. لكن يبقى العنف الجن�سي اأكثر انواع 
مجتمعية  بثقافة  يرتبط  كونه  واهانة،  ايالمًا  العنف 
على  االإجتماعية  الو�سمة  طياتها  في  تحمل  محافظة 
هذا  م�سوؤولية  االأحيان  اأغلب  في  وتحميلها  المراأة 
النوع بالتحديد من ال�سلوك ال�سائن الذي يرده المجتمع 
الع�سور.  عبر  بالمراأة  ال�سقت  و�سفات  ل�سوكات 
بالرغم من انه عند ِذكر كلمة العنف الجن�سي، يتبدى 
اإلى االأذهان االغت�ساب، اإال اأن االغت�ساب هو اأحد 
اأ�سكال العنف الجن�سي �سد المراأة والذي غالبًا ما يترك 
على  البع�س  وتجبر  ال�سحية  لدى  كبيرة  نف�سية  اثارًا 
ال�سكوت عنه واذا ما عرف عند البع�س االآخر وقوع 
هذا الجرم فان القانون يجيز تزويج الفتاة لمغت�سبها 
العنف  الى  ي�ساف  الفتاة  على  يقع  اآخر  عنف  وهذا 
الجن�سي،  العنف  اأخرى من  اأ�سكااًل  االأول،  وهناك 
ويعرف  يومي،  ب�سكل  المراأة  له  تتعر�س  والذي 
العنف الجن�سي على اأنه اأي فعل اأو قول يم�س كرامة 
تعليقات  من  ج�سدها،  خ�سو�سية  ويخد�س  المراأة 
جن�سية �سواء في ال�سارع اأو عبر الهاتف اأو من خالل 
دون  ج�سدها  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  لم�س  محاولة 
رغبة منها بذلك ،اأو اإجبار المراأة على القيام باأعمال 
الجن�سية واإجبارها  العالقة  اأ�سلوبها في  جن�سية وانتقاد 
على ممار�سة الجن�س تعّد اأحد اأ�سكال العنف الجن�سي، 
والتحر�س  الدعارة  ممار�سة  على  الن�ساء  واإجبار 
وهذه  االأ�سرة،  داخل  اأو  العمل  اأماكن  في  الجن�سي 
�سلوكيات  هي  ذكرها  ا�سلفنا  التي  العنف  من  االأنواع 
تقع على المراأة لكن هناك نوع اآخر من العنف ياأتي 

بحكم القانون يتج�سد في بنود ومواد في ن�س القانون 
التطبيق  عند  بتمييز  قانونية،تدفع  باإجراءات  تدفع 
القوانين   اختالف  في  يظهر  و  والرجل،  المراأة  بين 
المطبقة بحق   المراأة والرجل تجاه نف�س ال�سلوك اأو 
الطالق  حاالت  على  المترتبة  الحقوق  بع�س  اتجاه 
والو�ساية  والوالية  الح�سانة  حيث  من  واالإنف�سال 

ومقدار النفقة وغيرها الكثير. 
الموجه  العنف  مو�سوع  اأن  القول  ن�ستطيع  واأخيرًا 
اإلى  بحاجة  والتي  ال�سائكة  الموا�سيع  المراأة من  نحو 
ت�سليط ال�سوء عليه ومحاولة الحد منه لما يترتب عليه 
من اآثار ج�سدية ونف�سية تعيق من تقدم المراأة وتحرمها 
ي�ستدعي  الذي  االأمر  االإن�سانية  حقوقها  ممار�سة  من 
المزيد من االإجراءات والممار�سات الدولية والوطنية 
�سواء من خالل ال�سيا�سات العامة للدولة اأو من خالل 
الت�سريعات التي توؤمن لها الحماية والوقاية، باالإ�سافة 
اإلى تعديل في الكثير من الممار�سات المجتمعية والتي 
اعتبرت في مرحلة ما �سكل من ا�سكال الحماية كونها 
التي  التمكين  برامج  في ظل �سعف  االأ�سعف  الحلقة 
والمعارف  للمراأة  الذاتية  القدرات  بناء  اإلى  تهدف 
اتخاذ  على  قادرة  تجعلها  والتي  الالزمة  والمهارات 

القرار المنا�سب.
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اجمل تعليق

خذني بيدي... معك ابتدئ .                         ه�دي الدلم�ز
 
ال داعي ان تر�سمي دموعًا لي فاإنني ال ِزْلُت ابكي على فراقك”              
المح�مي ايه�ب نزهه    
 
حبك خارطتي ... ما عادت خارطة العالم تعنيني ... زيديني                     
�شليم االرملي

 
ع�ست عند �سورتك الحب واالمال... ولوال يدك هذا الحب ما اكتمال
     الدكتور احمد المالعبه

 
ال تلم�سيني اكثر ، ان يدك تحييني                          �ش�هر �شريده

اجمل تعليق 

ن�سجع اأع�ساء النادي و قراء 
الن�سرة على اإر�سال تعليقاتكم 

لهذه ال�سورة على االيميل التالي
news@orthodoxclub.com 

حيث �سيتم ن�سر اجمل تعليقات 
مع اال�سم في الن�سرة القادمة.  

اجمل تعليق للعدد ال�سابق  
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مقابلة حصرية

اجرى اللقاء رلى هاين ال�سماعني
رئي�س حترير الن�رشة

 التقينا مع كاتب ن�س الفيلم و املنتج ال�سيد  با�سل غندور يف 
مقابلة هاتفية ح�رشية لن�رشة النادي. غندور حا�سل على 
�سهادة  يف فنون �سناعة االفالم و له �رشكة انتاج خا�سة: 
بيت ال�سوارب .  »ذيب« هو ن�س ال�سيناريو االول لل�سيد 

غندور الذي حتول الى فيلم، وكان حوارنا التايل:
- حدثن� عن الفيلم و كيف ج�ءت فكرته

الفلم هو مغامرة  حتكي رحلة �ساب بدوي ا�سمه ذيب من 
مرحلة الطفولة الى الرجولة و عن مغامرته يف ال�سحراء 
1916،  حيث يرتك  عام  العثمانية  اخلالفة  فرتة  خالل 
باملخاطر  حمفوفة  رحلة  يف  قبيلتهما  ح�سني  و�سقيقه  ذيب 
و اعتمدت  جناة ذيب من هذه املخاطر على تعلم مبادئ 
ال�سحراء  يف  »ذيب«  احداث  تدور   . والثقة   الرجولة 

العربية .
تاريخنا  كتابة جزء من  اردت  الن�س عندما  فكرة  »جاءت 

بق�سة خيالية. و بعون الله �سدر يف �سنة 2014.
 - مل�ذا اال�شم ذيب؟

الذئب حيوان يعتمد على  اال�سم ينم عن قوة و ا�رشار، 
ال�سخ�سية  �سفات  هي  و  بنف�سه،  معتز  و  قوي  ذاته، 

الرئي�سية الذي ا�ستوحيت ا�سم الفيلم منه.
- اين مت الت�شوير وكم من املدة احت�ج؟

منها   اململكة  يف  �سحراوية  اماكن  عدة  يف  الت�سوير  مت 
�سبعة.  منطقة  يف  يومني  و  عربة،  وادي  رم،  وادي 

كانت مدة ت�سوير الفيلم 6 ا�سابيع تقريبا.
- هل جميع املمثلني اردنيون؟

لغاية  الوحيد  الفلم  كونه  من  اتت  ميزته  و  الفلم  جمال 
البدو  املنطقة، من  اهل  الذي كان طاقم ممثليه من  االن 
الذين رحبوا و ابدوا ا�ستعدادا بان يكونوا اجلزء املهم من 
من  لنا  زمياًل  اح�رشنا  بالت�سوير  املبا�رشة  قبل  الفيلم.  
فل�سطني املمثل املحرتف ه�سام �سليمان الذي اعطى املمثلني 
ور�سات عمل عن ا�سول و طرق التمثيل ملدة ثمانية ا�سهر 

قبل املبا�رشة بالت�سوير.
- هل واجهتم �شعوب�ت خالل الت�شوير؟

التي  ال�سعوبات  جدًا.  متعاونني  كانوا  املنطقة  اهل 

ذيب ... الفلم االردين املر�سح جلائزة االأو�سكار

بحتة،  بيئية  كانت  واجهتنا 
منا�سبة  غري  ال�سحراوية  البيئة 
يتم  التي  احل�سا�سة  لالدوات 
الى  باال�سافة  بها،  الت�سوير 
كانت  التي  الرملية  العوا�سف 
ال�سوك   وهناك  الت�سوير  توؤخر 
و احل�رشات التي كنا دائما على 

حذر منها.
الى  الفيلم  انطلق  كيف   -

باسل غندور

الع�ملية؟
كنا على علم بان الفيلم مميز بطاقمه  الذي ا�ستغل وتعب 
الفيلم لكن مل نتوقع ان  بكل حب  ومل يكل الى ان اطلق 
الفيلم  العاملي احب  العربي و  ي�سل االو�سكار. اجلمهور 

وتقبلوه و اح�سوا باجلهد الذي بذل فيه.
الفيلم من اخراج املخرج ناجي ابو نوار   وقد حاز على 
جوائز عدة اهمها:   اف�سل خمرج يف مهرجان البندقية و 
اف�سل فيلم عربي يف مهرجان ابو طبي و االن وبحمد من 

الله الفيلم مر�سح لنيل جائزة االو�سكار.
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مقال

لالإ�شغ�ء امتي�زات كثيرة نت�ئجه� مفيدة، اهمه� م� يلي: 
يعبر عن االحترام  

عندما ن�سغي لالآخر فهذا يعني احترام فكره بغ�س 
اإذ ما هو حّق لي هو  اأو ال.  الّنظر عن االقتناع به 
فر�س  التوا�سل  �سلبيات  فاأحد  اأي�سًا،  لالآخر  حّق 
فكر  قبول  عدم  عن  ناهيك  طرحه،  ولي�س  الّراأي 

االآخر واحترامه.
يبني العالقة  

• »يمكنك تكوين اأ�سدقاء خالل اأ�سبوعين من خالل 
تجعلهم  اأن  تحاول  �سنتين  بدل  لهم  الجيد  االإ�سغاء 

يعجبون باأفكارك«
االإ�سغاء  خالل  من  ي�سيطرون  الكبار  »اإن   •
 Dale الكالم«  خالل  من  ي�سيطرون  وال�سغار 

Carnegie
يزيد المعرفة 

 اإن الم�سغي الجيد لي�س معروفًا لدى االآخرين واإنما 
متعمقًا لمعرفة جديدة.

ورغباتهم  باالآخرين  معرفتك  تزداد  ت�سغي  عندما 
وحاجاتهم.

قبل  الجواب  بمعرفة  �سعوري  هو  الموجود  الخطر 
اإثارته من االآخرين...

يثبت الوالء 
ال  باأنك  االآخر  ي�سعر  عندما 
ولن  �سيبتعد  فاإنه  اإليه  ت�سغي 
الثقة  »فقدان  منك  قريبًا  يبقى 
االإ�سغاء  وبالعك�س  واالنتماء« 
يثبت الوالء واالنتماء والقرب 

منك.
يولد االأفك�ر 

لالآخرين  المجال  نتيح  عندما 
واأرائهم  اأفكارهم  الإثارة 
نلتزم  ونحن  واقتراحاتهم 

الرتبية على االإ�سغاء .... كيف اأ�سبح م�سغيًا جيدًا؟

فاإنها  واالإ�سغاء  بال�سمت 
ومثمرة  جديدة  اأفكارًا  �ستولد 

وفعالة للعمل.
لم�ش�عدة  طريق  االإ�شغ�ء 

االآخر وذاتك 
فاإنك  بك  يثق  االآخر  دع 
نف�سك  �ست�ساعد  كما  �ست�ساعده 

االآخر  »فهم  االآخرين.  وتطور  ذاتك  تطور  هكذا 
بل  االأذن  فقط على  يرتكز  كما هو« »فاالإ�سغاء ال 

على العين والقلب«...
تطوير مه�رات االإ�شغ�ء

• انظر اإلى المتكلم.
• ال تقاطعه.

• ركز لفهم مق�سده.
• حدد الحاجة االآتية.
• عّبر عن م�ساعرك.
• ابعد حكمك الذاتي.

• اأرفع من معنويات المتكلم.
• ا�ساأل اأ�سئلة للتو�سيح.

• �سع االإ�سغاء من اأولوياتك.
االإ�شغ�ء الحقيقي يغّير مجرى حي�تك.

   األب 
عماد طوال 



17 شبــــــــاط   2016    |    العدد   360

لقطة العدد

بئر يعقوب 

بئر يعقوب المكان الذي  جل�س بجواره ال�سيد الم�سيح، و يقع مدخل الوادي الموؤدي الى نابل�س على بعد ميل ون�سف الى 
الجنوب ال�سرقي من نابل�س، عند �سفح جبل الطور»جرزيم« بالقرب من الطريق الوا�سل بين القد�س والجليل على ي�سار 
الم�سافر من نابل�س الى القد�س وفى المنطقة ال�سرقية من بالطة البلد، ويبعد عن نبع بالطة حوالي 350م و يحيط بالبئر حائط 
151 قدما وحوله بع�س االثار القديمة وي�سل قطر عنق البئر الى حوالى �سبعة  192 قدما وعر�سه  قديم فى محيط طوله 
اقدام وعمقه 90 قدما بعد ان كان 150 قدما. وماء البئر عذبًا. �سيدت الملكة هيالنة »ام ق�سطنطين البار« فى القرن الرابع 

الميالدى هذه  الكني�سة الفخمة فوق البئر وتبلغ م�ساحتها اكثر من 1000 متر مربع وا�سبحت البئر فى قبو داخل الكني�سة.

بعد�شة الم�شور خليل كّوع
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اطفالنا يكتبون

تربية احليوانات االأليفة املنزلية

الطالبة فيث �سعد نفاع
ال�سف الرابع CP املدر�سة الوطنية االأرثوذك�سية

وجود  جدا.  �سيء  ممتع  المنزل  في  الحيوانات  تربية 
الحيوانات االأليفة في البيت تعطي فرحًا و�سعادة لالأطفال 
واالأهل. يجب اأن نهتم بالحيوانات الن الله اأعطانا اإياها 
لنعتني بهم. ولكي نحافظ عليها، علينا اأن نطعمها ون�سقيها 
ويعطيها  يفح�سها  لكي  البيطري  الطبيب  اإلى  وناأخذها 

مطعومات لكي ال تمر�س.
عندما يكون عندنا حيوان األيف في البيت فاإننا نلعب معه 
ونت�سلى كثيرًا معه كون الحيوان يظهر محبته لنا ويعتبرنا 

اأهله ونحن نعطيه حنانًا ومحبًة وبيتًا لي�سكن فيه.
لدينا قطة في البيت اأ�سمها “�سي�سيكا” وهي تعلب معنا وتنام 

كثيرا وتحبنا ونحن نحبها ونرعاها اأي�سا.
اأنا اأحب الحيوانات كثيرا وا�سلي اإلى الله اأن يحفظ جميع 

الحيوانات الأنه خلقها لنا لكي نرعاها.
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االقتناع بالجهل خطوة اأ�سا�سية الكت�ساب المعرفة . 
االب الناجح لي�س بال�سرورة ان ينجب ابناً  يماثله في المهارة 

والتفوق . 
المعرفة ف�سيلة اأخالقية وهي اأم الف�سائل االأخرى . 

الف�سيلة علم والرذيلة جهل . 
م�سيته،  اأفعاله،  كل  في  هادئًا  وقارًا  المرء  يظهر  اأن  العفة 

حديثه وجميع �سلوكياته . 
القوي  االأفراد،  بين  المطلقة  الم�ساواة  هي  الديمقراطية 

وال�سعيف، الغني والفقير. 
اكت�ساب المعرفة توؤدي للخير .

المثاليات تنتمي لعالم ال ي�ستطيع فهمه اال االن�سان الحكيم . 
الحوار هو الطريقة المثلى للو�سول الى الحقيقة . 

 . العدل  مبادئ  من  اأحكامهم  ي�ستوحوا  اأن  الم�سرعيين  على 
وتعد العدالة اأ�سا�س �سعادة الجماعة وحفظ مقوماتها . 

الظلم ال يواجه بظلم مماثل وال يجوز تجاوز اأو العبث بالقانون. 
ال زينًة ازين من العدل، فانه من اأف�سل قوى العقل . 

النفو�س اأ�سكال فما ت�ساكل منها اتفق وما ت�ساد منها اختلف . 
)ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمري�س(. 
اذا وليت امرًا فابعد عنك االأ�سرار فان جميع عيوبهم من�سوبة اليك. 
 -  ) ال�سر االأكبر هو انتزاع القوة من القوانين واعتياد ال�سعب 

على مخالفتها ( 

قرات لك

يعتبر هذا الكتاب رحلة في عالم فيل�سوف عظيم لخ�س منهجه 
في الحياة بقوله ) ال ينفع الطبيب اأن يكون مجرد طبيب يكتب 
و�سفة طبية للمري�س بل عليه ان يقنع المري�س بتناول الدواء(. 
لقد �سرف �سقراط حياته تمامًا في البحث عن الحقيقة والخير 
فكان يعلم النا�س في ال�سوراع واالأ�سواق ويب�سرهم بحقوقهم 
لتغيره  به  القيام  ي�ستطيعون  وما  واقعهم  في  للتفكير  ويدفعهم 
نحو االأف�سل فانقلبت عليه الطبقة الحاكمة لينتهي االأمر باإعدامه 
في اخطر رحلة بحث عن الحقيقة انتهت بالق�ساء على �ساحبها 

حيث اتهم باإف�ساد ال�سباب واال�ساءه اإلى التقاليد الدينية . 
ولد �سقراط في اثينا عام 469 ق . م من اأب نحات واأم قابلة ، وقد 
تحرر اإلى حد ال ي�سدقه العقل من داء التملك الم�ساب به الجن�س 
مف�سالً   العام  يلب�سة طوال  ب�سيط  بثوب  يقنع  كان  الب�سري حيث 
االعتدال  في  المثل  م�سرب  كان  االخفاف.  انتعال  على  الحفاء 
الطعام،  من  بالقليل  ويكتفي  الطيبة  الرفقة  يحب  النف�س  و�سبط 
يرف�س هدايا الملوك وكبار القوم ووالتهم ، ح�سن االأخالق ذميم 
الخلقة وقد بلغ من ان�سافة انه لم يظلم اإن�سانًا قط، و�سفه اأفالطون 
اأعقل واعدل واأح�سن من عرف من النا�س طيلة حياته  باأنه كان 

واأول من انزل الفل�سفة من ال�سماء اإلى االأر�س. 
وتنقل  طفلين  له  اأنجبت   ) رانثب   ( تدعى  امراأة  من  تزوج 
الخلق  �سيئة  الطبع  حادة  كانت  باأنها  زوجته  عن  الروايات 

ي�سعب العي�س معها تنا�سبه العداء وتنغ�س عليه حياته. 
النا�س  بعامة  اختالطه  نتيجة  عهده  في  الحكام  �سقراط  اّرق 
مراعاة  على  دائمًا  الحكام  يحث  وكان  معهم،  والتحاور 
البالغة ويرغب  الخير، يكره  العدل وال�سعي وراء  وتحقيق 
بتقوية االأخالق ويابي اأن ياأخذ اأجرًا من تعليمه وكان تالميذه 
مهما  بجهلهم  النا�س  اقناع  الحياة  في  ر�سالته  كثيرًا.  يحبونه 
منهجه  جوهر  الحقة.  المعرفة  يملكون  باأنهم  موؤمنين  كانوا 
كان اإقناع الطرف االآخر باأنه حين يعتقد باأنه يعرف فانه في 
على  معار�سيه  محاورة  في  معتمدا   �سيئًا  يعرف  ال  الحقيقة 
نتيجة  االأخطاء  ارتكاب  بان  موؤمنًا  والتهكم  ال�سخرية  اأ�سلوب 
الجهل، الن من يرتكبون االأخطاء يفتقدون اإلى معرفة ما هو 
�سحيح. علمًا باأنه لم يكتب حرفا ً واحدا ً في حياته واإنما انتقلت 

اأفكاره عبر تالميذه بعد وفاته. 
نهاية �سقراط 

على  والثورة  واالإلحاد  االأثينية  بااللهه  بكفره  �سقراط  اتهم  لقد 
الحكومة واإف�ساد عقول ال�سباب ولم تنفع جميع محاوالت الفال�سفة 
والمحامين في انتقاده رغم بلوغه ال�سبعين من العمر ورف�س ان 
الذين  الق�ساة  من  ال�سخرية  اإلى  ذلك  تجاوز  بل  نف�سه  عن  يدافع 
عر�س  وقد  باالإعدام.  عليه  بالحكم  ت�سبب  مما  يحاكمونه  كانوا 
طريق  عن  ال�سجن  من  تهريبة  المخل�سين  تالميذه  احد  عليه 
ر�سوة الحرا�س فرف�س �سقراط ذلك قائاًل ) يجب احترام العدالة 

�سقراط ... اأول �سحية حلرية الراأي يف التاريخ 

 ) جائرة  كانت  ولو  حتى  وقوانينها 
اإليه  ـُدم  ق التنفيذ  موعد  جاء  وعندما 
با�سمًاً،وفارق  فتناوله  بكا�س  ال�سم 

الحياة عام 399 ق . م . 
من حكم وطرائف ونوادر �سقراط 
تنبثق  للنف�س  الحقيقية  الكرامة  اإن 

من العلم الذي هو ميراثها .
ال احد �سرير باختياره واإنما ب�سبب 

الجهل . 

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 
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نشاطات اللجنة الرياضية 

وذلك في �سالة اإميل حداد بالنادي االأرثوذك�سي وبم�ساركة �ستة دول وهي:- 
3- اإيران نادي بترو�سيم،نادي اآزاد  1- االأردن النادي االأرثوذك�سي                2- �سوريا نادي الوحدة  

6- العراقنادي ال�سرطه    5- اليمن نادي اأهلي �سنعاء   4- لبنان نادي الريا�سي ، نادي  ال�سانفيل   

الأف�سل  النهائية  القائمة  عن  االولمبية  اللجنة  قبل  من  االإعالن  تم 
المملكة. وقد تم اختيار الالعبة �سوار يو�سف  الريا�سيين على م�ستوى 
من �سمن اف�سل ثالث العبات بجميع االلعاب الريا�سية. وذالك بف�سل 
االنجازات التي حققتها خالل عام 2015 و �سوف يكون هناك ت�سويت 
فنتمنى من  اللجنة االولمبية،  المقبلة على موقع  بااليام  لالعبة االف�سل 

كل ع�ساق كرة الطاولة الت�سويت لبطلة العرب �سوار يو�سف.

اأكد النادي االأرثوذك�سي م�ساركة فريق ال�سيدات لكرة ال�سلة في الدورة العربية الندية ال�سيدات والتي ت�ست�سيفها ال�سارقة في 
الفترة ما بين 2 ولغاية 12 �سباط القادم .

ويتدرب الفريق ب�سورة مكثفة باإ�سراف المدرب الوطني هيثم طليب ا�ستعدادا للظهور بقوة في هذه الدورة العربية ويتطلع 
الفريق للتعاقد مع العبتين محترفتين بم�ستوى عال مما �سيزيد من فر�س الفريق للمناف�سة على اللقب .

وهذه هي الدورة الثالثة التي تنظمها اإدارة ريا�سة المراأة بنادي �سيدات ال�سارقة بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية ال�سباب 
والريا�سة واللجنة االأولمبية الوطنية بدولة االإمارات العربية المتحدة وهي معتمدة من وزراء ال�سباب والريا�سة العرب 

وجامعة الدول العربية واتحاد اللجان الوطنية االأولمبية.
وقد اعتمدت هذه الدورة ثماني ريا�سات للمناف�سات وهي كرة ال�سلة والفرو�سية وكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة 
والقو�س وال�سهم والرماية واألعاب القوى و�ستكون �سركة اال�ستثمارات البترولية الدولية اأوبك هي الراعي الذهبي للدورة.
�سير�سه من�سور دودو، ر�سيد  هيثم ظاهر محمد طليب،  ن�سار،  فوؤاد عرب  : زهير  التالي  النحو  الوفد على  تكون  وقد 
اإبراهيم جابر، نهاد نادر مطر، دينا منذر مترى هل�سه، لبنى نبيل ناجي نا�سر، روبي هنري عي�سى حب�س، حياة فاروق 

الدورة  في  الطاولة  بكرة  النادي  �سيدات  فريق  ي�سارك 
العربية الأندية ال�سيدات والتي ت�ست�سيفها ال�سارقة فترة 2 

ولغاية 12 �سباط القادم .
يو�سف  المدرب    : الت�لي  النحو  على  الوفد  تكون  وقد 

ا�سعد 
الالعب�ت :  �سوار اأبو يمن ، تيماء اأبو يمن ، تينا خوري، 
الن�سرة  في  بالنتائج  تزويدكم  يتم  و�سوف  الوديان  براء 

القادمة .

الن�دي االأرثوذك�شي ي�شت�شيف بطولة غرب اآ�شي� الأندية الرج�ل 2016 ب�لفترة من 17 – 2016/2/22

�شوار اأبو يمن مر�شحة الأف�شل العبة خالل مو�شم 2015

�شيدات االأرثوذك�شي ي�ش�ركن  في الدورة العربية الندية ال�شيدات 2016 بكرة ال�شلة 

�شيدات االأرثوذك�شي ي�ش�ركن  في الدورة العربية الأندية ال�شيدات 2016 بكرة الط�ولة 

�سمير  تاال  الحديدي،  الحليم  عبد 
متري  غالب  عوي�س،النا  �سفيق 
ال�سناع، جوانا �سميح �ساير حداد، 
مرح مراد عبد الرزاق بركات، 
عنود عبد النا�سر العا�سي، فرح 

فوزي محمود العبد الرحمن
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مطبخ النادي

املق�دير :   
�سمك هامور )2 كيلو(، ب�سل �رشائح )2/1 كيلو(، بندورة )2 حبة(، فلفل حار )2 حبة(، ثوم  )1 را�س(، 
كزبرة خ�رشاء   )2/1 �سمة(، زيت قلي )1 2/1 كوب(، كمون )2 ملعقة كبرية(، ملح )1 ملعقة كبرية(، 
ارز ب�سمتي )2 كوب(، ع�سري ليمون )2/1 كوب(، هيل ناعم )1 ملعقة �سغرية(، رب بندورة )2 ملعقة 

كبرية(، ماء )4 كوب(. 
طريقة العمل : 

ينقع االأرز يف املاء ملدة ع�رش دقائق .
وع�سري  والكزبرة  والكمون  بالثوم  ويتبل  ال�سمك  يقطع 

الليمون وامللح .
ن�سع ال�سمك يف الطحني ويقلى بالزيت ثم ناأخذ زيت القلي 
ون�سعه يف قدر وي�ساف اإليه الب�سل كي يتحمر ثم ن�سع 
البندورة املقطعة ورب البندورة والكمون وامللح والهيل 
الناعم ثم ي�ساف ال�سمك املقلي فوق الب�سل املحمر وبعدها 
وبعد  ال�ساخن  املاء  وي�ساف  ال�سمك  فوق  االأرز  ن�سع 

الغليان يرتك على نار هادئة ملدة ع�رش دقائق حتى اال�ستواء ويقدم مع �سلطة بقدون�سية . 

ملعقة   2( برتقال  ع�سري   ،) �سغرية  )ملعقة  فانيال   ،)2 )عدد  بي�س  كوب(،   2/1  1( طحني    : املق�دير 
كبرية(، حليب �سائل  )2/1 لرت (، زبده )2 ملعقة كبرية (، ملح ) ر�سه(

ال�شو�ض: زبده )2 ملعقة كبرية (، �سكر )2/1 كوب (، بر�س برتقال )1 ملعقة كبرية (
طريقة التح�شري الكريب �شوزيت : تخلط جميع املقادير ال�سائلة مع بع�سها البع�س باخلالط او بامل�رشب 

اليدوي ماعدا الزبدة .
ت�ساف الزبدة ومن ثم الطحني ويخلط باخلالط .

ي�سفى اخلليط بامل�سفاة ويو�سع يف الثالجة ملدة ن�سف �ساعة .
الزيت،  من  بقليل  مم�سوحة  ال�سقة  غري  مقالة  ن�سخن 
املقالة  على  وتلف  الطعام  مغرفة  قدر  اخلليط  وي�سكب 
تتحمر وكذلك على  ثانية حتى   30 دائري وترتك  ب�سكل 

الوجه االآخر.
لعمل �سو�س الربتقال ، تو�سع الزبدة وال�سكر يف مقالة 

على النار حتى يثقل قليالً .
ي�ساف ع�سري الربتقال وبر�س الربتقال ويغلى ملدة عدة دقائق .

ي�سكب من ال�سو�س على حبات الكريب وقت التقدمي .     و�شحتني وع�فية 

�سيادية ال�سمك

كريب �سوزيت

 اأعداد ال�شيف ه�ش�م ن�ش�ر 
الن�دي االرثوذك�شي   
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اجمل تعليق

لــعـمـرك مـ� قـلبـي اإلـى اأهـلـــه بــحـــــر

اأال اإنــمــ� الـــدهـــر لــيــــ�ل واأعــ�شـــــر

لــيــــ�ل بــــذات الطـــلـــح عـنــد مـحجـر

اأغــ�دي الـ�شبـــوح عـنــد هـــر وفـرتنـى

اإذا ذقــت فـــ�هــ� قــلـت طــعــم مــدامــة

هــمـــ� نـعــجـتـــ�ن مــن نــعـــ�ج تــبـ�لـة

اإذا قـــ�مــتــ� تــ�شــوع الـم�شــك مـنهـمــ�

كـــ�أن الــتـجـــ�ر اأ�شــعـــدوا بـ�شـبـيـئــــة

فــلـم� ا�شتط�بوا �شب في ال�شحن ن�شفه

بمـــ�ء �شــحــ�ب زل عــن مـتـن �شخـرة

لعـمـرك مـ� اإن �شـرنـي و�شــط حـمـيــر

وغــيـــر الـ�شقـــ�ء الـم�شتبـيــن فـلـيـتنـي

لـعـمـــرك مــــ� �شـعـــــد بـــخــلــة اآثـــــم

لـعـمـــري لـقــوم قـــد نــرى اأمـ�ض فيهـم

اأحـــــــب اإلــيـنـــــ� مــــن اأنــــ��ض بقـنــة

يـفـ�كـهـنــ� �شــعـــد ويــغـــدو لـجـمــعـنــ�

لعـمــري ل�شـعـــد حـيـث حـلـــت ديــــ�ره

وتـعـــرف فـيــه مــن اأبـيـــه �شـــمـ�ئـــال

�شــمـــ�حــــة ذا وبـــــر ذا ووفـــــــ�ء ذا

وال مـقـ�شــــر يــومــ� فــيــ�أتـيـنــي بـقــر

ولـيــ�ض عـلـى �شـــيء قـــويم بم�شـتمــر

اأحــــب الـيـنــ� مــن لـيـــــ�ل عـلــى اأقـــر

ولـيــدا وهـــل اأفـنــى �شـبـ�بــي غيـر هر

مـعـتـقــة مــمــ� تــجــــيء بـــه الـتــجــر

لـــدى جــوؤذريـن اأو كـبـعــ�ض دمى هكر

نـ�شيــم ال�شبــ� جـ�ءت بـريح من القطـر

مــن الـخـ�ض حتـى اأنـزلـوهـ� علـى ي�شر

و�شجــت بـمـــ�ء غـيــر طـرق وال كــدر

اإلـى بـطـن اأخــرى طـيـب مـ�وؤه� خـ�شـر

واأقـــوالـــهــ� اال الــمـخــيلـــة وال�شـكـــر

اأجــــــر لـ�شــ�نـــي يــــوم ذلــكـم مــجـــر

وال نـــ�أنـــ� يـــــوم الـحـفـــ�ظ وال ح�شـر

مــرابـــط لــالأمـهـــ�ر والـعـكـــر الـدثــر

يــروح علــى اآثـــــ�ر �ش�ئهـــم الــنــمـــر

بـمثـنــى الـزقـــ�ق المترعـ�ت وب�لجـزر

اأحــب اإلــيـنـــ� مـنــك فــ�فـــر�ض حــمـــر

ومــن خـ�لـه اأو مـن يـزيد ومـن حـجــر

ونــــ�ئـــــل ذا اذا �شـــحـــ� واإذا �شـكــــر

امرؤ القيس لعمرك ياقلبى 

شــــــــعــــــر
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ÈædG »eÉ°S áeÉ°SCG »eÉ°S
 ÚYÉ≤ÑdG …Îe äÉ°ûf …OÉa

…OƒHÉY ¿É©ª°S ÉæM É«J
ÆÉæ°T »eÉ°S ôeÉJ ≈ª∏°S

 …öüŸG º«dh QOÉf º«dh
 ‹É≤J º«∏°S áeÉ°SG ¿ÉªL

√ôHGƒL öUÉf ¬∏dGóÑY Ú∏«°S
äGƒ«°ûædG Ωôµe ìôa Ωôµe

¿hQÉe º«∏°S õà©e º«∏°S
√ôJÉî°T õjÉa º°üà©e óæ°S
√ôJÉî°T õjÉa º°üà©e ¬jG

ió©°S ƒHG Òª°S ¥QÉW ∞jRƒL
¬∏ÑdG Òæe ≈°ù«Y »°üb

 …QƒN ≥ë°SG ¿Éfƒj ≥ë°SG
 …hÉZ π«Ñf ôªY øjOÉf

QÉÑ÷G óÑY ó«dh Oƒªfi óæg
RhõN »eÉ°S ΩÉ°Sh ≈ª∏°S

≠jÉ°üdG π«Ñf Ö«∏«a π«Ñf
 …hGõe …õeQ É°VQ ¢SQÉa

 ø◊G ¿Éª©f ∫ÉªL Éæ«àædÉa
äÉfGóe Qó«M óFGQ ¢SQÉa

…óØ°üdG ∞°Sƒj óFGQ ∫õZ

á©HGôdG
áãdÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG

≈dh’G
áãdÉãdG

á©HGôdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
 áãdÉãdG
 áãdÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
≈dh’G
á©HGôdG
á©HGôdG

á©HGôdG
á©HGôdG

á«fÉãdG
á©HGôdG

áãdÉãdG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG
≈dh’G
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
≈dh’G
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG
≈dh’G
á©HGôdG

á«fÉãdG
á©HGôdG

á«fÉãdG
á©HGôdG

02/14
02/15
02/16
02/17
02/19
02/20
02/21
02/21
02/22
02/22
02/22
02/23
02/23
02/23
02/24
02/24
02/26
02/26
02/27
02/27
02/28

02/01
02/04
02/04
02/04
02/05
02/05
02/06
02/06
02/07
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/10
02/11
02/12
02/14
02/14
02/14
02/14

…óØ°üdG ∞°Sƒj óFGQ ÉjÉf
¢Sƒ°ù≤dG ∞jÉf ¿ÉcQ π«ªc
…ó«aQ π«ªL π«°û«e π«ªL

 ¿ÉjóHGôjÉg ∂jÉg ∞jRƒL Éæ«∏jG
¢ù≤a ¢ùjQƒe ¿ÉcQ ¢ùjQƒe

 øjOGóM Òª°S ófQ ¢SQÉa
á◊Gƒ°üdG Òª°S ∞«°S º°TÉg

øjRÉé◊G ¢ùjôL ¿õj GQÓc
º∏Y ∫Éªc ódÉN ‹Éàf

¬∏ÑdG π«FÉfl OÉªY ¢SQÉa
Ò°ûb ¿GÈL QOÉf ¢ùµ«dG

 OGóM º«gGôHG ¢SGôa É«J
OhhGO ΩÉæZ AÓY É«dÉJ

±É≤°ùdG óªfi ódÉN Ú∏«°S
øjOGóM ôgÉe …OÉa OƒL

ôYÉ°ûdG áeÉ°SG ¿É£∏°S π«eG
¬°ù∏g »ª°SQ ∞«°S óæ°S
¬°ù∏g íeÉ°S ≈°ù«Y óæ°S

¬fƒªc ó«©°S óªfi ójR ó«©°S
¬°ù∏g »eÉ°S ∂dÉe π°SÉH

¿ƒ°û£H Qƒàµa ¬∏dÉ£Y Éæ«à°Sôc

طوبى للذين اخ�تهم يا رب
" ÉcQÉÑe ÜôdG º°SG øµ«∏a òNG ÜôdGh ≈£YCG ÜôdG "

 »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG ≈©æJ
 …RôJ IQÉ°ûH √OƒY πjOG áeƒMôŸG
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والع�سرين  ال�ساد�س  في  »الغد«   لجريدة  ت�سفحي  خالل 
هيلدا  لل�سيدة  مقال  ا�ستوقفني  المن�سرم  الثاني  كانون  من 
حب�س، قرينة الدكتور جورج حب�س االأمين العام ال�سابق 
الثامنة  الذكرى  في  فل�سطين،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
الثوري  الن�سال  اأيام  دربه  رفيقة  ت�ستذكر  حيث  لرحيله 

والفراق الق�سري بكل االآمها واآمالها.
 تقول ال�سيدة حب�س في مقالها: » تحل الذكرى الثامنة على 
رحيل الحكيم،  فقيدنا الغالي وفقيد االأمة العربية ورفيق 
تهدد  ج�سامًا  اأحداثًا  نعي�س  ونحن  ال�ساق،  الن�سال  درب 
بح�سارته  عريق  و�سعب  عربية،  كاأمة  ووجودنا  كياننا 

وتاريخه المجيد ومكانته بين االأمم.
قبل  من  العربي  وطننا  تجتاح  التي  ال�سر�سة  الهجمة  اإن 
مثيل  لها  ي�سبق  لم  والتي  لالأن�سانية  المعادية  القوى  اأعتى 
وما  المدمرة  الظالمية  واأفكارها  وهمجيتها  بوح�سيتها 
خلفته من قتل ودمار للب�سر والحجر، ولكل ما يمت للحياة 
االآدمية ب�سلة، وحولت بالدنا اإلى �ساحات �سراع على 
النفوذ بين القوى االإقليمية والدولية وحقل تجارب لجميع 
انواع االأ�سلحة الفتاكة التي فتكت باأطفالنا ون�سائنا و�سبابنا 
وهجرت الماليين منهم في �ستى اأ�سقاع االأر�س يعانون 
ق�سوة الت�سرد والفقر  والمر�س والبطالة، وق�سوة الموت 
بردًا وجوعًا وغرقًا. لكن �سعبنا �سينه�س من بين الركام 
كطائر الفينيق معلنًا رف�سه للظلم والذل والهوان ومطالبا 

بحريته وا�ستقالله فوق ترابه الوطني. 
قمع وانتهاكات وعربدة هو  ا�سرائيل من  تمار�سه  ما  اإن 
اأمام  الديموقراطية  بذاته، ارهاب دولة تدعي  االإرهاب 
العالم الذي يقف موقف المتفرج على المجازر اليومية في 
فل�سطين. وهذا ما يجعل خيرة �سبابنا ون�سائنا واأطفالنا وهم 
ايمان  بكل  ويندفعون  بالحياة  يزهدون  الورود  في عمر 
في  كالبركان  يفجرون غ�سبهم  وثبات وبعزيمة حديدية 
وجه جنود االإحتالل المدّججين بال�سالح ويمرغون هيبة 
بالتراب،  جبروتها  بكل  االإ�سرائيلية  الع�سكرية  الموؤ�س�سة 
وهم يتلقون الر�سا�س الحي ب�سدور عارية. لقد اأذهلوا 
نحو  واندفاعهم  العدو  مقاومة  على  بت�سميمهم  العالم 
موت محقق في �سبيل الخال�س من هذا الطاغوت الجاثم 

الذكرى الثامنة لرحيل احلكيم  د. جورج حب�ض

طيور  اإنهم  �سدروهم.  فوق 
لت�سيء  تحترق  و�سموع  الجنة 
الحرية  درب  القادمة  لالأجيال 

واالإ�ستقالل «.
اأوردتها  التي  الذكريات  ومن 
ال�سيدة هيلدا نذكر اإحداها خالل 
كلمة  وهي  االأولى  االإنتفا�سة 
االأولـى  الـذكــرى  في  للحكـيـم 

لالإنتفا�سة عام 1988، هذه االإنتفا�سة التي اأولى لها ُجّل 
اهتمامه وجهده وكان على ات�سال مبا�سر ويومي بالقيادة 

الموحدة وهو اأول من رفع �سعار:
 » ال �شوت يعلو فوق �شوت االإنتف��شة «.

 يقول الحكيم:-
» وب�سفتي اأمينًا عامًا للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين فاإن 
كل  في  الفل�سطينية  للجماهير  اأعلن  اأن  اأي�سًا  واجبي  من 
مكان ولكل الجماهير العربية باإ�سم الجبهة ال�سعبية ومكتبها 
ال�سيا�سي ولجنتها المركزية ومقاتليها وقواعدها اأن الجبهة 
�ستبقى مخل�سة ووفية للروؤية ال�سيا�سية التي طرحتها والخط 
الروؤية  هذه  في  الرئي�سية  وللمفا�سل  تمثله  الذي  ال�سيا�سي 
وعلى راأ�سها فهم الجبهة لحقيقة الكيان ال�سهيوني باعتباره  
بعد  عقدًا  عام  بعد  عاما  نقاتلها  �سنبقى  ا�ستعمارية  ظاهرة 
عقد... جياًل بعد جيل... حتى نطهر االأر�س الفل�سطينية 

وكامل االأرا�سي العربية من رج�س االإحتالل «
الدكتور جورج حب�س ونردد في ذكراه  القائد  الله  رحم 

وذكرى �سهدائنا االأبرار » الثوريون ال يموتون اأبدًا «.

كميل رفيدي
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