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كلمة العدد

دائمًا يف القلب

ال�صحافة  من  مميز  اأردني  وفد  �صمن  ا�صارك  باأن  الفر�صة  لي  اأتيحت 
الجمهورية  اإلى  المعروفة  بزيارة  ال�صياحية  المكاتب  بع�ض  ممثلي  و 
القبر�صية لدعم ال�صياحة بين البلدين وخا�صة بعد توقيع اتفاقية التواأمة قبل 

�صهرين بين مدينة عمان ومدينة بافو�ض ال�صياحية . 
ال�صياحية  الأماكن  واّطلع على  وبافو�ض  مدينتي لرنكا  في  الوفد  تجول 

بقلم 
رىل هاين السماعني 
رئيس هيئة حترير النشرة  

الترفيهية والمطاعم، كما قام بجولة على  الى الأماكن  والتاريخية والدينية والفنادق بال�صافة 
�صاطئ البحر. 

الذي  نيوفيتو�ض  القدي�ض  دير  منها  ودينية  تاريخية   باأماكن  تزخر  لكنها  �صغيرة  مدينة  بافو�ض 
اعتزل الحياة وعا�ض في كهف في قمة جبل  يبعد عن المدينة حوالي ٣٠كم وذلك عام ١١٥٦م، 
لي�صبح المكان كني�صة ) عمرها ٨٠٠ �صنة تقريبا( مميزة بالر�صومات على الحائط التي تحكي ق�صة 

حياة ال�صيد الم�صيح و القدي�صين و الفترة الزمنية التي عا�صها القدي�ض نيوفيتو�ض. 
الأردنية،  الإذاعة  من  الطاهات  رافع  المعروف  الإعالمي  قام  الزيارة  من  الأخير  اليوم  في 
ببث مبا�صر لبرنامجه » الأردن غالي« وذلك من الفندق في مدينة بافو�ض و اأجرى مقابالت مع 
البالغ عددهم �صبعة ع�صر �صخ�صا، حيث  اأع�صاء الوفد  �صخ�صيات ر�صمية قبر�صية و اخرى مع 

تكلم كٌل منهم عن انطباعه عما راأه واأعجب به اأثناء الزيارة.  
بين  م�صبق  ترتيب  بال  و  اأنه  ال�صديد،  بالفخر  ا�صعر  اأتذكره  عندما  الذي  هوالأمر  ا�صتوقفني،  ما 
اأع�صاء الوفد، تكلم كل منهم عن الأردن و ما يوجد به من اأماكن رائعة خالبة ب�صكل رائع. راأيت 
الأمن  عن  عبرت  التي  وكلماتهم  اأ�صواتهم   نبرات  من  النتماء  �صمعت  بعيونهم،  الردن  حب 
وال�صالم في الأردن والإنتماء  وحب العائلة الها�صمية والفخر بحماة الوطن ، وع�صقت عفويتهم. 
دخلنا ٢٠١٦ بنعمة من الله بالثلوج، وكاأننا اأعطينا فر�صة لنطوي �صفحة من حياتنا ونفتح اخرى 
بي�صاء. اعتقد باأن علينا اأن نكثف ال�صالة لحماية الأردن  ون�صلي لتكون �صنة عنوانها المحبة و 
ال�صالم لعائالتنا و اأحبتنا واأ�صدقائنا ون�صير بثقة تحت �صماء مفتوحة متيقنين  باأن الله الذي نت�صرع 

اإليه ون�صلي له م�صتجيب الدعاء.   
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تهنئة ومباركة
اأ�رسة النادي الأرثوذك�صي من مقام  تتقدم الهيئة الإدارية و 
ابن  الثاين  عبدالله  امللك  الها�صمية  اجلاللة  �صاحب  ح�رسة 
التهاين  باأطيب  الواحدة   الأردنية  والأ�رسة  املعظم  احل�صني 
يف  ي�صادف  والذي  ال�صعيد  ميالده  عيد  مبنا�صبة  والتربيكات 

الثالثني من كانون الثاين ٢٠١٦

وكل عام وجاللة سيدنا  بخري وعافيه

من مقتنيات المكتبة الوطنية، الحتفال بالمناداة لل�صريف الح�صين بن علي اميرا على مكة المكرمة والمدينة المنورة، عام ١٩٠٨
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بازار عيد امليالد املجيد ال�سنوي

تحت رعاية �صعادة الدكتور روؤوف اأبو جابر، تم افتتاح بازار عيد الميالد المجيد ال�صنوي الذي نظمته اللجنة 
حداد  اإميل  �صالة  في    ٢٠١٥/١٢/  ٥  ،  4 وال�صبت  الجمعة  يومي  وذلك  الأرثوذك�صي  النادي  في  الجتماعية 

الريا�صية، وقد �صارك فيه عدد كبير من الموؤ�ص�صات العامة والخا�صة وكان البازار ناجحا ومنظمًا .
ت�صكر اإدارة النادي كل من ال�صادة �صركة فاين و�صركة زين واإذاعة jbc على دعمهم لهذا البازار الخيري ال�صنوي. 

نشاطات اللجنة االجتماعية
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اخبار النادي

برن�ش عيد امليالد املجيد

وذلك  المجيد  الميالد  عيد  بمنا�صبة  الكرام  و�صيوفهم  النادي  لأع�صاء  بران�ض  حفل  الأرثوذك�صي  النادي  اأقام 
يوم الجمعة الموافق ٢٠١٥/١٢/١٨  في قاعة ومطعم النادي. وقد �صارك فيه ما يقارب ثالثمائة من الأطفال 

وذويهم، وا�صتمتع الجميع مع فرقة مي�صو �صو ال�صتعرا�صية ووزعت الهدايا على الأطفال  .
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ع�ساء ليلة امليالد املجيد

غداء عيد امليالد املجيد

وكل عام وانتم جميعًا بخير

اأقام النادي ع�صاًء مميزًا يوم الخمي�ض الموافق ٢٠١٥/١٢/٢4 في وهبه تماري  ح�صره عدد من اأع�صاء النادي 
و�صيوفهم الكرام وا�صتمتع الجميع مع المطرب الفنان اأيمن عماري وكانت اأم�صية ممتعة وجوًا عائليًا مميزًا . 

 اأقام النادي بوفيه غذاء احتفاًل بمنا�صبة عيد الميالد المجيد يوم الجمعة الموافق ١٢/٢٥/ ٢٠١٥ في مطعم وقاعة وهبه 
تماري  ح�صره عدد كبير من اأع�صاء النادي و�صيوفهم الكرام وا�صتمتع الجميع مع المطرب الفنان ايمن عماري.

اخبار النادي
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is not restricted to official 
cooperation, but also 
includes efforts to reach 
out to the people, relying 
on a history ex-tending 
over 3,000 years between 
the two nations.
“We need to focus on 
enhancing the historical relationship between the 
two countries and not only economic ties, since 
Jordan is the gate-way to the entire Arab world, 
while Cyprus is the bridge to Europe,” he said. 
Pafos, which lies in the southwest of Cyprus and is 
the capital of Paphos District, is famous for its fine 
mosaics, and known as the place Paul the Apostle 
visited during the 1st century AD.
Nasos Hadjigeorgiou, PRBT executive manager, 
told The Jordan Times that the visit aimed to 
give the delegation an idea about Pafos and 
what it has to offer. He said 600 Jordanians visit 
Pafos annu-ally during May through September. 
“We believe that this number is not enough due 
to the lack of incentives and promotion, as well 
as the high [air] fare of RJ,” said Hadjigeorgiou, 
stressing that expectations are high after the 
Jordanian visit.
“We expect a better re-lationship between tour 
agencies and hoteliers from both sides, not only 
during summer times but all year long since 
Pafos is a good destination for athletic tourism, 
short-break visits, and conferences.” He added 
that in Pafos, there are four golf courses, 
sports centres, Olympic size swimming pools 
and a football field, in addition to the “best 
quality sea water, the cleanest in the Eastern 
Mediterranean”.
Salem Odeh, managing director of Golden Crown 
Tours, said the Cypriots are “generous and kind 
people”, which is an asset for the island’s promotion 
efforts. He added that there is great potential for 
the two countries to focus on religious tourism 
since both have many religious sites mentioned in 
the Bible. Odeh said the one thing missing in the 
trip was meeting and talking to Cypriot agents in 
order to share ideas.
E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

Cypriot signature tourism 
destinations seek to reach out to Arab 
world through Jordan’s gate - 

PAFOS, Cyprus - A Jordanian delegation 
of tourist agents, media outlets, and Royal 
Jordanian (RJ) airline personnel spent three 
days last week in the coastal city of Pafos, 
touring its attractions and hotels to further 

زيارة الوفد ال�سياحي قرب�ش 

بدعوة من هيئة تن�سيط 

ال�سياحة القرب�سية الأردين

boost and increase cooperation between 
Cyprus and Jordan. The invitation came from 
Pafos Regional Board of Tourism (PRBT) in 
cooperation with Royal Tours and RJ airlines.
The 17-member delegation spent one day in 
Larnaca and two days in Pafos touring attractions 
there. The head of the delegation, Sana Tadros, 
said Pafos was introduced as a new destination 
to Jordanian tourist agents, and “we found that it 
has a lot to offer.” In Amman earlier last month, 
Amman Mayor Aqel Biltaji and Pafos Mayor 
Phedon Phedonos signed a twinning agreement 
to enhance cooperation.
Among the places the delegation visited were 
Saint Neophytos Monastery, Aphrodite Spa, 
archaeological parks, a mediaeval castle, the 
old town and the beach front. Mayor Phedonos 
told the delegation at a meeting that the 
campaign to promote this Mediterranean town 

األعضاء يكتبون

Saint Neophhytos Monastery, Pafos
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اإن القائد لي�ض من يحمل لقب اأو �صاحب المن�صب انه ذلك 
ال�صخ�ض الذي في معظم الأحيان يعمل خلف ال�صتار.

نظرية  تقدمت  و  ظهرت  ال�صبعينات  بداية  في 
هي  و  الوكيل«،  »القائد  اأو  الخدمية«  »القيادة 
 . اأوًل«  الخدمة   « ووا�صح  ب�صيط  مبداأ  على  تقوم 
القيادة ينبع من الرغبة الحقيقية  في  النوع من  هذا 
نميزها  اأن  ن�صتطيع  الذات،  ولي�ض  الآخرين  خدمة 
حين يكون  » خدمة الأخر« هو المحرك الأ�صا�صي 

لل�صلوك القيادي.
منها  اذكر   ، الخادم  للقائد  متعددة  هناك خ�صائ�ض 

مايلي :
لفهم  ي�صعى  بل  ال�صتماع،  فقط  لي�ض  الإ�صغاء:   -1
بواطن الكلمات، و معاني الكالم المقال و الغير 
ُمقال، بكل انتباه وتمعن ليقراأ ما بين الأ�صطر .

الف�صل  على  القدرة  لديه  تكون  اأن  التعاطف:    -2
اإن�صان بغ�ض  الفعل  والفاعل، فال يرف�ض  بين 
النظر عن رف�ض اأو قبول ال�صلوك المرفق من 

ال�صخ�ض.
له،  القائد  ي�صعى  ما  الفعال والحقيقي هو  فالتوا�صل 
التوا�صل يكمن  وال�صبيل الوحيد لهذا النوع من 

في  التعاطف.    
اي�صا  القائد  �صفاء،  اإلى  بحاجة  الجميع  3- ال�صفاء : 
كالأتباع. لهذا يعلم القائد اأن الجروح النف�صية والم 
الم�صاعر هي فر�صة لجعل الإن�صان اأف�صل.  فهو ل 
يدير ظهره لتلك الإنك�صرات، بل ي�صعى ل�صفاءها. 
القائد  يميز  ما  اأهم  من  الذاتي  الوعي  4- الوعي : 
وال�صعفات،  بالقدرات،  فالوعي  الخادم. 
هــي  والمبـادئ  الـــقـيم،  والـمــواهــب، 

رحــلــة طويلة الأمد، و اأ�صا�صية للقائد. 
كبير  ب�صكل  الإقناع  على  القائد  يعتمد   5- الإقناع : 
لتحريك  القوة  اأو  والجبر  الإق�صاء  عن  ويبتعد 

القارب.  
الجميع  بتحريك  القائد  يقوم  ان  هو  6- الت�صّور : 

القائد اخلادم

نحو روؤية باإ�صتمرارية. 
7- الب�صيرة  وهي القدرة على توقع النتائج. فالقائد 
وفهم  الما�صي،  من  التعلم  في  بارع  الخادم 

الحا�صر، ومعرفة مالمح الم�صتقبل. 
 8- الوكالة : مبداأ معناه »الأمانة« اأو الحفاظ على 
�صيء ما ل�صخ�ض اآخر. من هذه القاعدة، يرى 
القائد اأن قيادته في  اأي موؤ�ص�صة هي اأمانة لخدمة 

المجتمع الأكبر.  
المحيطين  الأ�صخا�ض  اأن  القائد  يرى  9- الإلتزام : 
ملتزم  وهو  عملهم.  من  اأكبر  قيمة  ذو  هم  به 

بتطويرهم ون�صجهم  اأكثر من اأي �صئ اأخر. 
الموؤ�ص�صات  اأن  القائد  يعي   : 10- بناء المجتمع 
القائد  ي�صعى  لهذا  كبير،  تاأثير  لها  المجتمع  في 
لتعريف الحاجة الق�صوة المحيطة به ويقوم على 

بناء و�صد حاجات المجتمع.  
والتي  الخادم  للقائد  الأ�صا�صية  الخ�صائ�ض  هذه 
ما تزال تحت الدرا�صة والتعريف و التطوير، 
القيادة  فاعلية  الحالية  الدرا�صات  اثبتت  ولكن 
الربحية،  الموؤ�ص�صات  اأنواع  الخدمية في جميع 
نرى  والحكومية.فهل  الدينيه،  الربحية،  غير 

في وطّننا الغالي قادة خادمين؟ 

ضيف النشرة

اميل ابو جابر 

يح�سر ر�سالة الدكتوراه يف ادارة امل�ست�سفيات  
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وتنمو بيننا يا طفل الرياح

تلك اللفة الجائعة

وذلك ال�صعور الكثيف الحاد

الذي ل اأجد له ا�صمًا

ومن بع�ض اأ�صمائه الحب

منذ عرفتك

عادت ال�صعادة تقطنني

لمجرد اننا نقطن كوكبًا واحدًا وت�صرق علينا 

�صم�ض واحدة

راع انني عرفتك

واأ�صميتك الفرح الفرح

وكل �صباح انه�ض من رمادي

وا�صتيقظ على �صوتي واأنا اقول لك :

�صباح الحب اأيها الفرح ،،،

ولأني اأحب

�صار كل ما األم�صه بيدي

ي�صتحيل �صوءًا

ولأني اأحبك

شــــــــعــــــر

غادة السمان�سباح احلب

اأحب رجال العالم كله

واأحب اأطفاله واأ�صجاره وبحاره وكائناته

و�صياديه واأ�صماكه ومجرميه وجرحاه

واأ�صابع الأ�صاتذة الملوثة بالطبا�صير

ونوافذ الم�صت�صفيات العارية من ال�صتائر ...

لأني اأحبك

عاد الجنون ي�صكنني

والفرح ي�صتعل

في قارات روحي المنطفئة

لأني اأحب

عادت الألوان اإلى الدنيا

بعد اأن كانت �صوداء ورمادية

كالأفالم القديمة ال�صامتة والمهترئة ...

عاد الغناء اإلى الحناجر والحقول

وعاد قلبي اإلى الرك�ض في الغابات

مغنيًا ولهثًا كغزال �صغير متمرد ..

في �صخ�صيتك ذات الأبعاد الالمتناهية

رجل جديد لكل يوم

ولي معك في كل يوم حب جديد
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امللكية ال�سائعة �كيفية انق�سا�ؤها

كثيرا ً من اأفراد مجتمعنا مما يملكون عقارات متمثلة 
بالأرا�صي والم�صاكن وهي ال�صورة العادية للملكية 
الفردية ) اأي تلك التي تنح�صر بمالك واحد ( اإل اأن 
اأخرى  في �صورة  العمل  في  تتبدى  قد  الملكية  هذه 
حقوق  الواحد  ال�صيء  على  تتزاحم  حين  ا�صتثنائية 

اأكثر من مالك فيقال لها الملكية ال�صائعة. 
وتعدد المالك لعقار واحد اأي ال�صيوع من �صانه اأن 
يجعل ا�صتغالل هذا العقار اأكثر تعقيداً  مما لو انفرد 
لملكيته �صخ�ض واحد، اإذ كثيراً  ما تختلف وجهات 
اإلى  يوؤدي  مما  ال�صتغالل  كيفية  في  المالك  نظر 
�صعوبات قد ت�صل اإلى حد التهديد بتعطيل ا�صتغالل 
العقار، ولذا تعد حالة ال�صيوع من الناحية القت�صادية 
غير مرغوب فيها ولكنها مع ذلك حالة �صرورية ل 
على  يترتب  انه  اإلى  الإ�صارة  تكفي  اإذ  تجنبها  يمكن 
الوفاة وانتقال اأموال ال�صخ�ض اإلى ورثته اأن ت�صبح 
ملكية الأ�صياء الموجودة في التركة �صائعة بين الورثة 
فترة من الزمن قد تطول اأو تق�صر ولذا فال بد من 
الإمكان  بقدر  يقلل  نحو  ال�صائعة على  الملكية  تنظيم 
الحق  اأ�صحاب  تعدد  عن  تن�صاأ  التي  ال�صعوبات  من 
البقاء في حالة  المالك مجبر على  الواحد. فهل هذا 
هذا ال�صيوع ام له الحق في اإزالته والنفراد بالملكية 

وحده دون اأي �صريك ؟! 
نظرة  ينظر  ل  المدني  القانون  اأن  ذلك  في  نقول 
في  التعقيد  من  لها  لما  ال�صائعة  الملكية  اإلى  ارتياح 
طريقة النتفاع بالمال ال�صائع والت�صرف به، ولهذا 
فقد اأجاز هذا القانون لكل �صريك الحق في الخروج 
من هذا الو�صع ال�صتثنائي في اأي وقت لإنهاء حالة 
ال�صيوع. وذلك عن طريق المطالبة بالق�صمة ر�صاًء 
اأو ق�صاًء حيث ن�صت المادة      ) ١٠4٠ ( منه على انه 
يجوز لمن يريد الخروج من ال�صيوع ولم يتفق مع 
باقي �صركائه على ذلك اأن يطلب الق�صمة الق�صائية . 
النزول  يمكن  ل  الق�صمة  في طلب  ال�صريك  اإن حق 

عنه كما انه ل ي�صقط بالتقادم 
في  يمار�صه  اأن  لل�صريك  اذ 
م�صى  ومهما  وقت  اأي 
حالة  قيام  على  الزمن  من 

ال�صيوع . 
النظامية  المحاكم  تخت�ض 
الق�صمة  بطلب  النظر  في 
تقام  بدعوى  الق�صائية 

احملامي
جورج نزهه

عضو الهيئة العامة

ال�صركاء  �صد  ال�صيوع  في  �صريك  اأي  قبل  من  لديها 
الآخرين. اأما الق�صمة الر�صائية فتتم خارج المحكمة 
مرخ�ض  م�صاح  طريق  عن  ال�صركاء  جميع  باتفاق 
مخت�ض يقوم بها ح�صب الأ�صول. فاذا اأكانت الق�صمة 
ق�صائية فان نتيجتها تحقق الملكية الفردية لكل �صريك 
 . الآخرين  ال�صركاء  ح�ص�ض  عن  بح�صته  م�صتقل 

وبهذا تكون الملكية ال�صائعة قد انق�صت ر�صمياً . 
بهذا  والمهتمين  المعنيين  اأمام  اأ�صع  ذلك  �صوء  في 
المو�صوع هذه المبادئ القانونية التي يجب اأن توؤخذ 

بعين العتبار عند طلب الق�صمة. 
اأو  لالأهلية  فاقداً   اأو  غائباً   ال�صركاء  احد  كان  اإذا 
يجب  بل  حينئذ  الر�صائية  الق�صمة  ت�صح  فال  ناق�صها 

اأن تكون ق�صائية.
اأو  اأو فاقد الأهلية  الق�صمة الق�صائية يمثل الغائب  في 

ناق�صها الولي اأو الو�صي. 
اأن تتم بطلب من احد  الق�ضمة ق�ضاًء  ي�ضترط ل�ضحة 

اأ�صحاب الح�ص�ض الم�صتركة.
تتم ق�صمة الق�صاء حتى لو امتنع احد ال�صركاء اأو تغيب.
يجب اأن يكون المال الم�صترك قابالً  للق�صمة بحيث 

ل تفوت المنفعة المق�صودة منه بالق�صمة. 
اأحداث  �صاأنها  من  كان  اأو  عيناً   الق�صمة  تعذرت  اإذا 
ق�صمتها  المراد  العين  قيمة  في  كبير  نق�ض  اأو  �صرر 
جاز لأي من ال�صركاء بيع ح�صته لالآخر اأو اأن يطلب 

من المحكمة بيعها بالطريقة المبينة في القانون. 

الزاوية القانونية
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الدكتور
سميح جنيب خوري

مستشار األمراض 
النسائية والتوليد والعقم

احلمل �مر�ش ال�سكري

ال�صوؤال هنا هو : هل يجوز للمراأة التي تعاني من داء 
ال�صكري اأن تحمل وتنجب ؟

داء  �صبط  اأن  هو  الت�صاوؤل،  هذا  عن  والجواب   
قد جعل  الأن�صولين،  بوا�صطة  دقيق  ب�صكل  ال�صكري 
الداء  بهذا  الم�صابات  عند  والإنجاب  الحمل  قابلية 
خالل  حياتهن  على  الخطر  اأزال  اأنه  كما  طبيعية، 
الحمل. تجنب م�صاكل الحمل عند الم�صابات تتلخ�ض 
على  والمحافظة  ال�صحية  بالمعالجة  اأولً    : بالتي 
�صحة الأمهات الحوامل وثانيًا المحافظة على حياة 

و�صحة الجنين . 
ل يجوز للمراأة التي تعاني من م�صاعفات ال�صكري، 
اأن  الكلية،  اعتالل  اأو  العين  �صبكية  اعتالل  مثل 
هذه  من  �صيزيد  الحمل  لن  وذلك   . اإطالقاً   تحمل 
الم�صاعفات وتكون النتيجة �صوء حالة الحامل الأمر 

الذي يهدد حياتها. 
من الم�صاعفات ال�صيئة التي يمكن اأن تحدث للحامل 
من جراء مر�ض ال�صكري، اإذا هي لم تعالج : الت�صمم 
اختالل   ، ال�صرياني  ال�صغط  وارتفاع   ، الحملي 

التمثيل الغذائي، وهذا كله قد يهدد حياة المراأة. 
المراأة  على  يجب  التي  والإر�صادات  الن�صائح 

الحامل الم�صابة بداء ال�صكري اإتباعها هي :- 
المخت�ض  والطبيب  الن�صائي  الطبيب  مع  التعاون   •

بالغدد ال�صماء.
اأ�صابيع  ثالثة  كل  بالحامل  العناية  عيادة  مراجعة   •
مّرة  ثم  الحمل  من  الأولى  ال�صتة  الأ�صهر  خالل 
كل اأ�صبوعين وبعد ذلك مّرة اأ�صبوعياً  حتى تحديد 

توقيت الولدة. 
و�صبطه  الدم،  في  ال�صكر  م�صتوى  مراقبة  يجب   •

بالأن�صولين .
• الك�صف با�صتمرار عن وجود ال�صكر في البول . 

ن�صويات  يلزمها من  الذي  الغذاء  بتنظيم  الهتمام   •
التغذية،  اخت�صا�صية  تعليمات  ح�صب  و�صكريات 
لل�صيطرة  كافيه  وحدها  الغذائية  الحمية  اأن  علمًا 
على داء ال�صكري الخفيف عند بع�ض الحوامل . 

كانت ن�صبة وفيات الحوامل 
قبل  بال�صكري  الم�صابات 
اكت�صاف الأن�صولين تتراوح 
بينما   ،  %  ٣٠ و   ٢٥ بين 
الأمهات  �صالمة  ن�صبة  تقدر 
ال�صبط  بعد  الحوامل 
بحوالي  الدم  ل�صكر  الدقيق 
٩٩.7%، اأما معدل وفيات 

الأطفال المولودين لأمهات م�صابات فيتراوح بين 
٥و٦ %  في اأح�صن الحوال. 

على  الحفاظ  في  مبا�صرة  عالقة  لها  خطوات  هناك 
عند  ال�صكري  �صبط  مقدار  في  تتمثل  الجنين  �صحة 
الأخيرة،  الثمانية  الأ�صابيع  خالل  خا�صة  الحامل، 
وتوقيت الولدة الأم �صواء بالطلق ال�صطناعي اأو 
بالعملية القي�صرية اإذا لزم الأمر، اإذ اأن هذا التوقيت 
يقلل من الإ�صابة بحالة �صيق التنف�ض التي قد يعاني 

المولود منها قبل الأوان . 
بداء  م�صابان  الوالدان  كان  اإذا   : ي�صاأل  البع�ض 
ال�صكري، فهل هذا يمنع الأبناء من الزواج؟ اإن خطر 
وراثة الأبناء لمر�ض ال�صكري قليلة ول تمثل مانعًا 
والإنجاب  التنا�صل  من  ومنعهما  والحمل.  للزواج 
مدى  على  ال�صكري  م�صاعفات  تاأثير  بمدى  يرتبط 
اأعمارهما على حالتهما ال�صحية والإنجابية عمومًا، 

اأكثر من ارتباطه بقابلية الوراثة ال�صكرية . 
الحامل  تلده  التي  الوليد  اأن  اإلى  النظر  يلفت  مما 
�صتة  اأو  خم�صة  يزن  اأنه  بال�صكري،  الم�صابة 
عن  تنتج  الوزن  وزيادة  اأحيانًا.  كيلوغرامات 
الأم  من  الم�صيمة  تجتاز  التي  ال�صكرية  المواد  كثرة 
المت�صخمة  البنكريا�ض  يجبر غّدة  الجنين ، مما  الى 
عند الجنين اإلى ادخارها بوا�صطة الأن�صولين المتولد 
ج�صمه  في  ال�صحم  فيتكد�ض  فيه،  بكثرة  والمتوافر 
ويت�صخم الجنين من جهة، ومن جهة اأخرى يوؤدي 
كبر حجمه اإلى �صعوبة المخا�ض والولدة .                                                                       

الزاوية الطبية
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حفل اإ�سهار كتاب

امل�سيحية" للطوائف  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  "�سرح 
برعاية دولة العين الدكتور معروف البخيت اأقامت 
اإ�صهار  حفل   ٢٠١٥/١٢/٨ بتاريخ  الثقافية  اللجنة 
للطوائف  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  »�صرح  كتاب 

الم�صيحية« لالأ�صتاذ المحامي يعقوب الفار.
الثقافية  اللجنة  لرئي�ض  ترحيبية  بكلمة  الحفل  ا�صتهل 
الحفل  راعي  تحدث  ثم  ب�صارات،  �صمير  المهند�ض 
مرجعية  اإ�صافة  ي�صكل  الذي  النجاز  بهذا  فاأ�صاد 
اإلى  اأ�صار  مثلما  الم�صمار،  هذا  في  ال�صاأن  لذوي 
الوزراء  مجل�ض  رئا�صته  اإبان  اإقراره  تم  ما  اأهمية 
غير  الدينية  الطوائف  عبارة  ا�صتبدال  والمت�صمن 
الم�صلمة الواردة في قانون ١٩٣٨بعبارة الطوائف 

الم�صيحية،ومن ثم تحدث الموؤلف فقال : 
قبل النتهاء من كتابة هذا الكتاب، وقبل تقديمه اإلى 
المطبعة، �صدر قانون الطوائف الم�صيحية رقم ١4 
الحاجة  ملبياً   القانون  هذا  جاء  وقد   .  ٢٠١4 ل�صنة 
الما�صة – ولو ب�صكل جزئي – واأدخل بع�ض التعديل 
على القانون القديم في �صوؤ ما ا�صتقر عليه الجتهاد 
ال�صخ�صية  الأحوال   م�صائل  في  الأردني  الق�صائي 

للطوائف الم�صيحية من جهة  واإكمال بع�ض النق�ض 
الموجود في القانون القديم من جهة ثانية. وقد حل 
الدينية  الطوائف  مجال�ض  قانون  محل  القانون  هذا 
غير الم�صلمة رقم ٢ ل�صنة ١٩٣٨ ، لذلك كان ل بد 
من اإعادة الكتابة في �صوء اأحكام القانون الجديدة. 

وقد جاءت اأحكام القانون الجديدة ل�صنة ٢٠١4 ل�صد 
 ١٩٣٨ قانون  في  الحا�صل  النق�ض  جوانب  بع�ض 
دون الم�صا�ض بجوهر العالقة ما بين الدولة ومجال�ض 
الطوائف الم�صيحية المعترف بها التي جاء بها قانون 

نشاطات اللجنة الثقافية
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١٩٣٨ ، حيث اأبقى القانون الجديد على مبداأ ا�صتقالل 
النظامي  الق�صاء  تغول  ليحول دون  الديني  الق�صاء 
الطوائف  كل  ا�صتقالل  على  وليحافظ  الدولة،  في 
الدينية الم�صيحية معترف بها في حرية ت�صكيل محاكم 
فيما  ال�صخ�صية  الأحوال  بم�صائل  تعنى  بها  خا�صة 
الطوائف  مجال�ض  با�صم  تعرف  الطائفة  اأفراد  بين 
الدينية، باعتبار اأن مجال�ض الطوائف الم�صيحية هي 
ق�صم من اأق�صام المحاكم الدينية وفق ما جاء في اأحكام 
المادة ١٠4 من الد�صتور التي ق�صمت المحاكم الدينية 
اإلى محاكم �صرعية تعنى بم�صائل الأحوال ال�صخ�صية 
للم�صلمين، ومجال�ض الطوائف الم�صيحية للم�صيحين. 
ا�صم  قانون ٢٠١4 هو  في  ما جاء  اأهم  اأن  ويالحظ 
الطوائف  عبارة  ا�صتبدال  جرى  حيث  القانون، 
 ١٩٣٨ قانون  في  الواردة  الم�صلمة  غير  الدينية 
التعبير  هذا  الم�صيحية، وا�صتوجب  الطوائف  بعبارة 
المملكة  في  م�صلمة  غير  دينية  طوائف  وجود  عدم 
غير الطوائف الم�صيحية ، واأن الق�صد قانون ٢٠١4 
هو تنظيم الم�صائل الواردة فيه للطوائف الم�صيحية. 

اأما فيما يتعلق باأحكام الد�صتور الأردني فقد ح�صلت 
الد�صتور في مو�صوع  اأحكام  تعديل  نقله نوعيه في 

الطوائف الدينية غير الم�صلمة، حيث ت�صمن تعديل 
الد�صتور ل�صنة ٢٠١١ تعديالً  ي�صمح للطوائف الدينية 
المتعلقة  والأحكام  الأ�صول  بتطبيق  الم�صلمة  غير 
في  واردة  هي  كما  ال�صخ�صية  الأحوال  بم�صائل 
ال�صخ�صية  الأحوال  م�صائل  اإلى  بالإ�صافة  قوانينها، 
اأ�صول  قانون  في  واردة  هي  كما  للم�صلمين 

المحاكمات ال�صرعية. 
وعليه فاإنني �صوف اأتناول في هذه الطبعة – ب�صيء 
اإلية في الطبعة  من التف�صيل – ما كنت قد تعر�صت 
تتعلق  جديدة  مو�صوعات  اإليها  م�صافاً   الأولى، 

بالم�صائل التالية : 
اأوًل : الميراث لدى الطوائف الم�صيحية. 

الأحوال  م�صائل  على  واأثر  الدين  تغير   : ثانيًا 
ال�صخ�صية. 

ثالثًا : الزواج المدني. 
ثم فتح باب الحوار مع الح�صور فكان حوارًا ايجابيا 
باأن  الأمل  فكان  الكتاب  بم�صمون  الهتمام  عك�ض 
ت�صتكمل الإجراءات من الجهات ذات العالقة لتفعيل 

القانون باأ�صرع وقت ممكن . 
الكتاب  بريع  تبرع  الموؤلف  اأن  بالذكر  والجدير 

لمركز الح�صين لل�صرطان .

نشاطات اللجنة الثقافية
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اجمل تعليق

اجمل تعليق 

ن�صجع اأع�صاء النادي و قراء 
الن�صرة على اإر�صال تعليقاتكم 
لهذه اللوحة على اليميل التالي
(news@orthodoxclub.com) 
حيث �صيتم ن�صر اجمل ثالثة 

تعليقات مع ال�صم في الن�صرة 
القادمة.  

من اأقوال 

القدي�ش 

اأباهور البهجوري

اإذا هاجمتك التجارب فال تف�صل 
اأمكامها 

بل اأطلب من الرب اأن تكون تلك 
التجارب �صبب بركة..!!
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كتب وكتاب

األف هذا الكتاب الفريد الناقد والباحث في الإن�صانيات الأ�صتاذ 
اأمريكا  اإلى  و�صوله  ومنذ  وا�صنطن،  في  المقيم  العك�ض  منير 
وعن  الحمر  الهنود  وثقافة  تاريخ  عن  ويكتب  يدر�ض  وهو 

ظاهرة ال�صهيونية. 
لحوار  اأوروبا  و�صام  على   ١٩٨٣ عام  في  الكاتب  حاز 
والعلمية  الثقافية  ال�صحافة  في  طويالً   وعمل  الح�صارات 
في   »٢٠٠٠  « علميتين  مجلتين  تحرير  وتولى  اأ�ص�ض  حيث 
لندن »وال�صقر« في باري�ض. له عدد من الكتب التي حررها 
اأمريكا  الجماعية،  والإبادات  اأمريكا  ومنها،  ترجمها  اأو 
ومقاومة  الثقافة  والحرب،  الثقافة  الثقافية،  والإبادات 
كتاباً   اأخيراً   له  و�صدر  الجن�صية  والإبادات  اأمريكا  الموت، 

بعنوان دولة فل�صطينية للهنود الحمر. 
من  قرون  اأربعة  على  ال�صوء  �صام  العم  تلموذ  كتاب  ي�صلط 
تطبيقات فكرة اأمريكا التي ا�صتوعبت في نزعتها المبرطورية 
اأ�صاطير العبرانيين الأوليين، كما  وراأ�صماليتها المتوح�صة كل 
ا�صتوعبت اأطروحات ومالحم نهاية التاريخ » القيامة «  بدءًا 
العربي  ال�صرق  وح�صارات  بلدان  وكل  العراق  قيامة  من 

القديم وانتهاء بتوطين يهود العالم في فل�صطين.
عام  الجديدة  الأر�ض  كولومب�ض  كري�صتوفر  اأقدام  وطئت  ان  منذ 
الأ�صليين  ال�صكان  من  و�صعب  امة   4٠٠ من  اأكثر  اإبادة  ثم   ١4٩٢
من  األف   ٢٥٠ �صوى  الآن  منهم  يتبقى  لم  حيث  الأمريكية  للقارة  
اأ�صل ١٨.٥ مليون، يعي�صون في مع�صكرات تعذيب وموت بطيء 
فل�صطين  في  الذاتي  الحكم  مناطق  اإل  الأر�ض  ي�صبهها على وجه  ل 
المحتلة وقد كانت تتم اإبادتهم بالقتل اأو بالأغذية والمياه والم�صروبات 

الم�صممة اأو باأغطية ال�صوف الملوثة بمكروبات الجدري...
لم يكد بريق الذهب يخطف عيني كري�صتوفر كولومب�ض في معابد 
وبيوت الهنود وزينة ن�صائهم حتى عبر في يومياته عن رغبته في 
ان ينكب الأ�صبان ٣ �صنوات على ح�صاد ذهب العالم الجديد ليعد 
لتحرير  ي�صتطيع من قوة وعتاد لزمين  ما  ا�صبانيا  الى عر�ض  به 
 » ل�صكازا�ض  دي  بوتولومي   « المطران  روى  لقد  اأور�صليم. 
الأ�صبان هذه  �صبيل ذلك حيث قال : غ�صي  الأ�صبان في  به  قام  ما 
الخراف الوديعة غ�صيان الذئاب والأ�صود الجائعة فقطعوا اأو�صالها 
وقتلوها وفتكوها بها، عذبوها وروعوها واأبادوها من اجل الذهب 
قتلوا  بالحياة،  اأن كانت ت�صج  اإلى قفار بعد  البالد  اأحال هذه  مما 
المذكور  المطران  و�صف  وقد  ذهبها،  لينهبوا  بهم  وفتكوا  اأهلها 
الهنود الحمر باأنهم اأكثر �صعوب الأر�ض توا�صعًا و�صبرًا وم�صالمة 
و�صكينة ل يعرفون ال�صخب وال�صغينة والعنف والخ�صام، �صعوب 

تجهل الحقد و�صوء الطوية وتعف عن الثار والنتقام. 
واإبادتهم  الغرب  باتجاه  النكليز  الغزاة  زحف  خالل  اأما 
ار�صلهم  الذي  هو  الله  بان  يزعمون  فكانوا  المحليين  لل�صكان 
خيراتها  ونهب  تدميرها  حق  ووهبهم  الآمنة  البالد  تلك  لفتح 

تلمود العم �سام: الأ�ساطري العربية التي تاأ�س�ست عليها اأمريكا

كما  مذبحة  كل  قبل  يكلمهم  وكان 
كلم الله بو�ض قبل مذبحة العراق ! 
الكبرى  بال�صحوة  يعرف  ما  فمنذ 
الروح  فان   ١74٠  –  ١7٢٠
الظاهرة  �صياغة  تعيد  الراأ�صمالية 
الدينية الأمريكية لتنا�صب مجتمعات 
العر�ض  باأخالق  اإل  تتخلق  ل 
والطلب فانه يكفي ان ي�صبح اجتياح 
اأي بلد في العالم مفيداً  لم�صلحة اأي 

اأخطبوط �ضناعي او تجاري حتى تبداأ عملية غ�ضل الدماغ على 
قيامي  اإطار  في  الأحداث  مالب�صات  بو�صع  ال�صعبي  الم�صتوى 
و�صرعان ما يح�صر الله اإلى البيت الأبي�ض ليظل تلك الم�صلحة 

النفعية بظالل عر�صه ويحفها بمالئكته ور�صله. 
ان فكرة �صيطنة وت�صويه ال�صحية التي �صنعتها اأمريكا والغرب 
اإبادة الهنود الحمر ل زالت م�صتمرة لغاية الآن  لأعدائها منذ 
واإبادتهم  الغير  اأرا�صي  لجتياح  اأخالقياً   مبرراً   لعطائهم 
و�صفك دمائهم وان ما يقومون به هو عمل نبيل واإن�صاني �صد 
ال�صيطان الفل�صطيني، العراقي، الإيراني، ال�صوداني، اليمني، 
ال�صوري، الكاثوليكي، ال�صيوعي، الفيتنامي، النيكاراغوي، 

البنمي، الكوري، الفنزويلي، الأ�صود والكوبي. 
يروي  كما  المتحدة  الوليات  في  المدني  الدين  تاريخ  ان 
بان  الرا�صخة  القناعة  تاريخ  �صيري « هو  الموؤرخ » كونراد 
المختار  الله  و�صعب  فعاًلً  الإ�صرائيليون  هم  المريكييون 
تلب�صها بم�صالح �صركات  القناعة ل تكمن في  حقا وخطر هذه 
النفط وم�صانع ال�صالح وداء الكلب الإمبراطوري فح�صب بل 
والنتقام  القديم  العربي  العالم  لح�صارات  العبرانية  الكراهية 

من اأعداء اإ�صرائيل الآبديين.
اإن ما فعلته الوليات المتحدة بالهنود الحمر من قتل وتدمير 
وت�صريد هو ما تطبقه اإ�صرائيل حرفيا ً بحق الفل�صطينيين بمباركة 

مطلقة من الوليات المتحدة . وكما قيل بخ�صو�ض ذلك : 
اإنهم ل يعرفون ال�صالم اإلى فوق جثثنا الهامدة . 

الزعيم الهندي تيكو�صن ١٨١١ يفعلون ما يحلو لهم، ي�صتعبدون 
كل من لي�ض من لونهم، يريدوننا عبيداً  وحين ل يتحقق ذلك 
فانا  اأكاذيب  اأنها  اأو وعودهم  تثق بكالمهم  اأن  اإياك  يقتلوننا، 

اعرف �صكاكينهم الطويلة . 
الله  عن  تتحدث   ١7٨7 ليليا�ض  با�صقتا  ت�صل  الهندي  الزعيم 
واأنت تكفر به وتتحدث عن الحرية واأنت تدمرها، وتتحدث 
عن الكرامة والديمقراطية واأنت ل تتردد عن الت�صحية بهما 
على مذبح » مولوح » اله الدمار والدم الذي ل تعبد اإل اإياه . 
من ر�صالة اأدولف بيرنر ا�صكيفل الحائز على     جائزة نوبل 

لل�صالم اإلى الرئي�ض جورج بو�ض ٣٠/4/٢٠٠٣ . 

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 
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املدينة األفالطونية الفا�سلة

مجتمع يعي�ض في المدينة األفالطونية الفا�صلة والعالقة 
تعداد  ي�صل  مختلف،  حب  على  تنطوي  اأفرادها  بين 
اأفرادها اإلى ع�صرات الآلف، ل تعرف معنى البطالة 
فالكل يعمل، ولو ُجبت رحاب هذا المجتمع بحثًا عن 
المجتمع  هذا  اأفراد  بين  فلي�ض  وجدت،  لما  �صرطي 
�صغينة ول حقد ول عراك، وتجد الجميع ُمعلم والجميع 
طالُب ِعلم، ولي�ض بينهم من ينبري ليدعي الزعامة، 
مف�صدة مطلقة؛  فهي  �صلطة مطلقة،  اأحدهم  لدى  ولي�ض 

فالكل راع، والكل رعية في منظومة معجزية.
 مجتمع ن�صط، والكل فيه يعمل ب�صكل دوؤوب، لن تجد 
الأمرا�ض  اأو متكا�صل. مجتمع خالي من  فيه ك�صول 
ال�صتراكّيون  فيه  راأى  مجتمع   . الجتماعية، 

اأنموذجا، ومثلهم الراأ�صمالّيون.
 تجد فيه اأعلى درجات النزاهة، فلي�ض هناك من يمد 
يده نحو المال العام،ولي�ض لديه هيئة لمكافحة الف�صاد، 
ول من يهدم ما بناه الآخرون، بل الكل يعمل لبناء 
المجتمع، ويحافظ على مكت�صباته، وُيعّظم انجازاته، 
اإنتاجه، ول  لنف�صه من  اأفراده من يخزن  بين  ولي�ض 
ل  مجتمع  هو  مجتمعه.  في  غيره  حقوق  ي�صلب  من 
يعرف معنى ال�صغينة، فالكل فيه بروليتاري عامل، 

والكل فيه ار�صطوقراطي نبيل.
فيه  فرد  كل  العامة؛  الم�صلحة  على  حري�ض   والكل 
مثل  خبير  و�صيدلني  كفيثاغورو�ض،  ُملَهم  مهند�ض 

ابن �صينا الذي ا�صتخدم منتجات م�صانع هذا المجتمع. 
الذي  فالطعام  غذائية؛  �صناعات  مهند�ض  اأي�صا  هو 
ه ل يف�صد. اإنه عاِلم كيمياء، عجز الفراعنة عن  ُيِعدُّ
فهم ُقُدراِته على التحنيط والخلط والتركيب. وهنا 

الكل مدير عام، والكل موظف. 
مفاهيم  اأعلى  يتقن  الفا�صلة«  مدينتنا  »مجتمع  فتجده 
هذا  األَهَم  لقد  اعماله.  ادارة  هند�صة  في  الهندرة 
المجتمع الفيل�صوف اليوناني اأر�صطو، فهام في و�صفه 
براعة هذا المجتمع في اإدارة �صوؤونه، و�ُصُمّو عدالته 
بين  ُوِلد  كلما  اأنه  الأ�صاطير  في  ُيقال  الفراد.  بين 

اأحد  كان  فيل�صوف  اليونانيين 
جنود هذا »المجتمع الفا�صل« 
ولدته  �صاعة  �صفتيه  ُيالِم�ُض 

وهذا ما قيل عن افالطون.
الكل  الفا�صل«   »مجتمعنا 
بوا�صل  كاميكازي  جنود  فيِه 
اأجل  من  بحياتهم  يذودون 
والكبير  والمجتمع.  الوطن 

الدكتور
نزار جمال حداد

فيه يحمي ال�صغير، وال�صغير َينَهل من الكبير. 
هذا  اأمام  منبهرًا  َمّرة  ذات  هوميرو�ض   وقف 
المجتمع، وَطّعَم ملحمته الذهبية »الإلياذة« بعبارات 
خالدة ا�صَتَقى م�صامينها من ال�صتراتيجيات الع�صكرية 
دعائم  تعزيز  على  المبنية  الفا�صلة،  لمدينتنا  الدفاعية 
اأول، ثم النطالق لمجابة الأعداء.  الداخلّية  الجبهة 
ولكنه  واأنما  عدوانيا،  يوما  المجتمع  هذا  يكن  ولم 

ي من يدنو من اأ�صوار حديقته.  ُيق�صِ
الذي و�صفه �صك�صبير في م�صرحيته على  المجتمع  اإنه 
ل�صان اأ�صقف كانتربري وتغنى بطريقة توزيع الدوار 

والعمال وباأعلى درجات الن�صجام. 
 ، اأر�صطو  اليوناني  الفيل�صوف  راأه  بعينه  الأمَر  وهذا 
ودّونه في كتبه، وخ�صو�صا فيما يتعلق باإدارة �صوؤونها 
َبَهَر نابليون،  الداخلية. والمجتمع الذي نتحدث عنه 
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ال�سمندر

معلومات

الم�صهور، فجعل من جند »المجتمع  الع�صكري  القائد 
رداء  بها  ازدان  التي  الرموز  من  رمزا  الفا�صل« 
�صعيها  اأثناء  اأمريكا  مع  الأمر  وكذلك  الإمبراطور، 
تاأ�صي�صها.  عند  مميزا  رمزا  اتخذته  فقد  لال�صتقالل، 
لم�صر  الموحدة  الدولة  رموز  من  رمزا  كان  كما 

وال�صودان، ورمزا من رموز الدولة الفرعونية. 
عزيزي هل تعلم اإن الأديان التوحيدية اأي�صا راأت فيه 
مدر�صة للتعلم، حيث �َصّمى القراآُن الكريم �صورة من 
الحكيم  �صليمان  به  وتغنى  المجتمع،  هذا  با�صم  �ُصوره 

وف�صل �صناعاته يوحنا المعمدان.
المجتمع  هذا  اأفراد  من  فردا  تكون  اأن  ترغب  األ 

الفريد، فائق التنظيم!؟ 
 اإنه مجتمع النحل..

 ولكنه ُوِجَد من اأجلنا، نحن الب�صر، لي�ض لإنتاج الع�صل 
فح�صب بل هو ِعبرًة لمن َيعَتِبر، ومن له اإذنان لل�صمع 
كي ي�صمع، َعّلنا ن�صل يوما اإلى ما و�صل اإليِه الفرد في 
خدمة الكل، والكل في خدمة الفرد، كق�صة الفر�صان 

الثالثة  »المو�صكيترز«.

رئي�ض التحاد النوعي للنحالين الردنيين
للبحث  الوطني  المركز   - النحل  بحوث  مديرية  مدير 

والر�صاد الزراعي
drnizarh@yahoo.com

- هل تعلم اأن ع�صير ال�صمندر اأف�صل �صيء لعالج فقر 
الدم ونق�ض الحديد ؟ 

ال�صمندر هو واحد من الطرق  اأن ع�صير  - هل تعلم 
البديلة الطبيعية لعالج ه�صا�صة العظام ؟ 

- هل تعلم اأن كوب من ع�صير ال�صمندر �صباحا ً واآخر 
م�صاًء يعالج ال�صغط المرتفع ؟ 

- هل تعلم اأن ع�صير ال�صمندر من م�صروبات ال�صعادة 
لأنه يحث الج�صم لإفراز مادة مهمتها تديل المزاج !! 
- هل تعلم اأن الحل الأمثل لتراكم الدهون على الكبد 

هو تناول ع�صير ال�صمندر ؟ 
الم�صروبات  من  هو  ال�صمندر  ع�صير  اأن  تعلم  هل   -

الواقية من مر�ض التخريف اأو الزهايمر ؟ 
- هل تعلم اأن ع�صير ال�صمندر ي�صاعد على ال�صفاء من 

�صرطان الدم ـ اللوكيميا ؟ 
الرجاء الن�صر لتعم الفائدة .  
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نشاطات اللجنة الرياضية 

 اأحرز فريق الأرثوذك�صي لقب بطولة قطر الدولية الودية الرباعية لكرة ال�صلة لل�صابات تحت �صن ٢١ عاما، التي 
نظمتها لجنة ريا�صة المراأة القطرية في قاعة لجنة ريا�صة المراأة با�صباير زون، اثر تغلبه في المباراة الختامية الليلة 

قبل الما�صية على منتخب البحرين 4٨/٣٨.
المنتخب  على  يفوز  اأن  قبل   ،4٢/4٥ القطري  المنتخب  على  الفتتاحية  مباراته  في  تغلب  الأرثوذك�صي  وكان 

الفل�صطيني ٣4/٦٠ ، وحل المنتخب القطري و�صيفا والبحريني ثالثا واحتل المنتخب الفل�صطيني المركز الرابع.
وعبر مدير فريق الأرثوذك�صي �صليم �صماوي عن �صعادته بفوز فريقه بلقب البطولة المميزة، م�صيرا اإلى اأنه بحث 

على هام�صها �صبل تبادل الخبرات بين قطر والأردن في مجال ريا�صة المراأة.
وقد تكون الوفد كل من 

ال�صيد �صليم المنير          رئي�ض الوفد
ال�صيد �صليم �صماوي       اداري الوفد

المعالج ر�صيد جابر      معالج
المدربة �صيرية نغوي   مدربة

والالعبات :
جويل �صروجي ، عانود عا�صي، 
حداد،  جوانا  ال�صناع،  لنا 
م�صعود،  مروة  يال�صن،  جان�صيت 
فريحات،  نور  بركات،  نتالي 
�صلمى �صعبان، �صيم عو�ض ، تال 

�صحاتيت. 

فريق نا�صئات الأرثوذك�صي متوجًا بكاأ�ض البطولة في بطولة قطر للنا�صئات
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ا�صتعاد الأرثوذك�صي لقب بطولة دوري الدرجة الأولى رجال بعدما تغلب على نظيره اليرموك ٣ – ١ في المباراة 
التي اأقيمت في �صالة اليرموك م�صاء يوم ال�صبت الموافق ٢٠١٥/١١/٢٨ .

وتمكن الأرثوذك�صي من لظفر باللقب بعدما حقق الالعب زيد يو�صف الفوز على �صالمة محفوظ بالن�صحاب جراء 
الإ�صابة وعلى زياد عزيز ٣ – ٠ وايمن مكناي على يحيى ، فيما خ�صر عبد ال�صماع اأمام زياد عزيز ٠ – ٣ .

وفي نهاية اللقاء قام رئي�ض التحاد  م. فواز ال�صرابي واأمين �صر التحاد ال�صيد احمد �صحادة بتتويج الأرثوذك�صي 
بالمركز الأول واليرموك ثانيا والمفرق ثالثًا

وقد تكون الفريق كل من :
زيد يو�صف ، عبد ال�صماع ، اأيمن مكناي ، خالد با�صم ، ليث يو�صف ، ح�صن الحوراني ، عمر العوفي ، محمد 

العقيلي .
اأ�صرف على تدريب الفريق المدرب اإياد مكناي .

اأبطال الأرثـوذك�صي بكـرة الطاولة يتوجوا اأبطاًل لكاأ�ض النخبة

الأرثوذك�صي بطاًل لدوري الرجال بكرة الطاولة لمو�صم 2015

الح�صول على  الأرثوذك�صي من  النادي  فريق  تمكن 
الفوز  خالل  من  الطاولة  لكرة  النخبة  بطولة  لقب 
اف�صل  ت�صم  والتي  الكاملة  بالعالمة  المباريات  بكافة 
اربع فرق في المملكة فيما ح�صل نادي المفرق على 
المركز الثاني و نادي اليرموك على المركز الثالث 
والتي  موؤتة  نادي  ن�صيب  الرابع من  المركز  كان  و 
اقيمت في �صالة اليرموك بمدينة الح�صين لل�صباب يوم 

الجمعه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٨ .
وقد مثل فريق النادي كل من الالعبين ايمن مكناي ، زيد يو�صف ، خالد با�صم ، عبد ال�صماع ، محمد عقيلي وقد 

ا�صرف على تدريب الفريق الدكتور اإياد مكناي. 
وفي نهاية المباراة الختامية قام رئي�ض التحاد ال�صيد فواز ال�صرابي بتتويج فريق النادي بالميدالية الذهبية بح�صور 

ع�صو مجل�ض الإدارة ال�صيد فرح �صنودي واأع�صاء من لجنة كرة الطاولة 
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بابور طحني »ال�سناع« ... كلما مر العمر  ازداد �سبابًا

الى  ليهديه  القمح طحنًا ..  ي�صتقبل  تاأ�صي�صه عام ١٩٣٩ في مادبا على عهده  بابور طحين »ال�صناع« منذ  ما زال 
زوراه طحينًا اأبي�صًا .. كي�صًا يتلوه كي�صًا.

مــن تـــاريــخــنـا

عد�صة محمد القرالة
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قامت لجنة العالقات العامة بتقديم تبرع نقدي با�صم النادي الأرثوذك�صي لجمعية ال�صابات الم�صيحية / الفحي�ض . 
وكانت الزيارة برئا�صة ال�صيدة ديان ال�صراف زريقات رئي�صة اللجنة و الدكتور منير عماري وال�صيدة هيام الحلته . 

وقد �صكرت رئي�صة الجمعية ال�صيدة عفاف م�صاعين النادي على تبرعه ولفتته الكريمة .
الطلبة  ودعم  الأطفال  ح�صانة  خالل  من  العاملة  المراأة  دعم  الفحي�ض   / الم�صيحية  ال�صابات  جمعية  اأهداف  ومن 

الدار�صين في الجامعات والمدار�ض للفئات الأقل حظاً  والعائالت الم�صتورة . 

نشاطات جلنة العالقات العامة

زيارة جمعية ال�سابات امل�سيحية
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احلى الكالم

اأمـــا اأنـــا ... 

) اإيليا اأبو ما�صي (

 ل تنثني في الّرو�ض اأغ�صان ال�ّصجر
ـجــر و اأنـــا كــذلـك ل يفـارقـني الـ�صّ

***
باح حبالهـا ال�ّصـمـ�ض تــلقـى فـي الـ�صّ
اأّمــــا اأنـــا فــــاإذا وقــفــت حــيــالـهــا

***
ـافيه الّطــود يـقــراأ فـي ال�ّصـمــاء ال�صّ
اأّمــــا اأنـــا فــــاإذا فـقـــدت كـتـــابـيـــه

***
الّطـيـر اإن عطـ�صـت ولــّج بـهـا الّظما
اأّمــــا اأنـــا فــــاإذا ظـمـئــت فـــاإّنـــمـــا

***
الــنــّد يطـلـبــه الخــالئــق فـي الـّربى
اأّمــــا اأنـــا فـــاألـــّذ مــن نـ�صــر الــكـبا

***
الــّراح تـ�صـرف ذا العـنــاء عن العنـا
قــيــرى الـكــوكب تحـتـه، اأّمــــا اأنـــا

***
فــيــهــا و مــنــهــا ذّلتــي و �صقـامـي
اأ�صـتـاقـهـا فـي يـقــظـتـي و مــنـامــي

حّتـى تـدغـدغها الّن�صـائـم فـي ال�ّصحر
حّتـــــى تــداعــب لـّمــتــي بــيــديـهـــا

***
و تبيــت تنظــر فـي الغــديـر خـيـالهـا
اأبـ�صـــرت نــور ال�صم�ض فـي خّديـهـا

***
�صفــــرا، جمـيـــل متـنــه و الحـا�صيه
اأتــلـــو كـتــاب الحــّب فــي عـيـنـيـهـا

***
هبـطـت اإلـى الأنهـار مـن عـلو ال�ّصما
ظـمــــاأي ال�صـديـد اإلــى لـمـى �صفتيهـا

***
بــا بيـن الــورود و فـي ن�صيمـات ال�صّ
عـنـدي، الـذي قــد فـاح مـن نهـديهـا

***
عـلـوك فـي جـّو الـمنى و تطـيـر بـال�صّ
فـتــظـــّل اأفـكــاري تــحــوم عــلــيــهـا

***
و بهــا غـرامي ، القاتلي ؛ و هيامي
و اأطـــول �صــوق الـم�صــتـهـام اإليهــا



23 كانون الثاين   2016    |    العدد   359

É°ù∏g ódÉN ‹óY ¿õj
ÜƒjG ÖjOG ±öTG ÖjOG

√ƒ°ù«Y ¬«Lh óYQ óæ°S
 ∑QÉÑe º°SÉH Ëôc Éæ«∏‚G

 ìôa QhOƒ«K ¢ù«b å«d
¢SQOÉJ ôcÉ°T ¢ùjôL ôcÉ°T
 ¬dGõZ ƒHG ÉæM êQƒL ¿ÉjQ

¿ÉjôdG ⁄É°S ÜÉ¡jG OÉL
§ªYõdG ¢üdƒH ôªY Úª°SÉj

…QÉªY ¿RÉe ∫OÉY ¿ÉjQ
¿Gójƒ°S »æ°ùM º°SÉH ¬∏dGóÑY
 ôYÉ°ûdG ¬eÉ°SG ¿É£∏°S π°SÉH

 ¬eÓ°S ¢SÉ«dG ‘GQ ‹Éàf
OGóM »eÉ°S ôeÉJ É«dƒL

¢û«bÉb ìôa …õeQ ¢SQÉa
OGóM âcƒ°T áeÉ°SG OGƒL

OGóM ¬∏dGóÑY AÓY Éæ«à°Sôc
 ¬fÉHR ÉæM ÜÉ¡jG πjƒL

 ∫Gƒ£dG ¿Éª∏°S »eÉ°S ÚHÉ°S

¬©HGôdG
áãdÉãdG
á«fÉãdG

¬©HGôdG
¬©HGôdG

áãdÉãdG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
á«fÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG
áãdÉãdG

¬©HGôdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
¬ãdÉãdG

áãdÉãdG
≈dh’G
¬©HGôdG

á°ùeÉÿG
¬ãdÉãdG
¬ãdÉãdG
áãdÉãdG
áãdÉãdG

¬©HGôdG
á°ùeÉÿG

á«fÉãdG
áãdÉãdG
áãdÉãdG
á«fÉãdG
áãdÉãdG

¬©HGôdG
¬©HGôdG

áãdÉãdG
áãdÉãdG

01/15
01/17
01/19
01/20
01/20
01/20
01/21
01/21
01/23
01/23
01/24
01/25
01/25
01/26
01/28
01/29
01/30
01/30
01/31

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

øjOGóM ìhó‡ ¢ùfDƒe ¢SQÉa
¬æHÉHO ôcÉ°T ≈°ù«Y GQófÉ°S

OGóM ôcÉ°T AÓY ôcÉ°T
 äÉfGóŸG ¿RÉe ΩRÉM ÉfÉj

¿É«a’ƒL ΩGQG ∂æjÉLôH ΩGQBG
öüf öü«b ¿É°ùZ Ωôc

 …OÉ¡dG óÑY …ÒN QOÉ≤dG óÑY ÉæjR
 í«°ùeG ⁄É°S ídÉ°U ¢ùjƒL
 …QƒN í«ª°S …OÉ°T …Dƒd

 ¢SƒæW ¢SÉ«dG »eGQ ’QÉc
 ¬°SQÉ£H ≥«aƒJ …õeQ π°SÉH

í«°ùeG π«∏L »eGQ ÊhQ
¢ùjƒY π«ªL ódÉN ÉjÉe

OGóM ≥«Ø°T ìÓ°U ÉfÉjôe
‹É≤J º«∏°S áeÉ°SG º«∏°S

 »µHƒ°ûdG ¿Éª«∏°S ¬∏dGóÑY ¿ÉcQ
¢Sƒ°ù≤dG ∞jÉf ¿ÉcQ ¿ƒY

 ôjóH »ëàa ≈°Sƒe π°ü«a
øjOGóM ó«©°S OGƒL øjQ

π«∏N¬æHÉHO π«∏N √OƒYôª°S’G Üƒ≤©j ÉfQ2015/10/20
ácQÉÑe ó«dGƒeتاريخ الوالدهاسم األماسم األباسم الطفل

 πFÉf Ö«ÑM ó«°ùdG Éª¡æHG êôîJ áÑ°SÉæÃ ôHƒæ°U Ò¡°S Ió«°ùdG ¬àLhRh QGƒ©b πFÉf ó«°ùdG Åæ¡J »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG  êôîàdÉH áÄæ¡J

 Saint Joseph  á©eÉL  øe  ±öûdG  áÑJôe  ™e  Business Intelligence �nance   Òà°ùLÉŸG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ¬dƒ°üMh  QGƒ©b
.... ∑hÈe  Pennsylvania áæjóe ‘ Philadelphia

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

 »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG ≈©æJ

   ó«Y π«FÉî«e ¢ùjôL QƒgR áeƒMôŸG
√ƒªb OÉªY ó«°ùdG áLhR áÑ°SÉëŸG º°ùb á°ù«FQ §ªYõdG AÉæ°S Ió«°ùdG IódGh

 ¬fÉHR …Îe …Rƒa  ΩƒMôŸG
 …OÉædÉH IöûædG ôjô– áæ÷ ƒ°†Yh ¬fÉHR ôgÉe QƒàcódG πeÉ©dG ƒ°†©dG ódGh

  ∞ÑjG ∞°Sƒj ÒÑ°SG »∏«eG áeƒMôŸG
 ¿ÉÑ©°T ¬∏dGóÑY ¿Éª«∏°S ≈°ù«Y ó«°ùdG áLhR

 ÊGQƒ◊G ÖdÉW Òª°S  ΩƒMôŸG
…OÉæ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ƒ°†Y

 …ó«aQ ó«°TQ ®ƒØfi  ΩƒMôŸG
" ó«°TQ ƒHG "

¬àªMQ ™°SGƒH ºgóª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG Ú∏FÉ°S 

اجتماعياتكلمة العدد



24 كانون الثاين    2016    |    العدد   359

خـــــاطـــرة

هو �صلطان بن ذوقان بن ا�صماعيل الأطر�ض وطني كبير وعروبي 
عام  العرب  بجبل  ال�صويداء  بمحافظة  القريا  ببلدة  ولد  اأ�صيل. 
١٨٨٨ وتمر�ض على يد والده ال�صيخ ذوقان على اعمال الفرو�صية 
والرماية وفنون القتال. �صارك والده في مقاومة الجي�ض التركي. 
اأعدم الأتراك والده مع عدد من زعماء الجبل في العام ١٩١١ وقد 
الثاأر من  اأق�صم على  نف�صه حيث  اأثرًا عميقًا في  الحادثة  تركت هذه 

الإ�صتعمار، لي�ض بال�صفة ال�صخ�صية بل بعقلية القائد الفذ.
بن علي  الح�صين  ال�صريف  بقيادة  الكبرى  العربية  الثورة  نداء  لبى 
وقامت  العربي  بالعلم  ا�صتظلت  المجاهدين  من  مجموعة  ف�صكل 
الأتراك  �صد  دم�صق  معركة  وقاد  ال�صام،  ب�صرى  قلعة  باإحتالل 
دار  فوق  العربي  العلم  ورفع   ١٩١٨ اأيلول   ٢٩ في  ودخلها 
علم  اأول  وهو  بن�صجه،  بيته  اأهل  قام  الذي  العلم  هذا  الحكومة، 
يرفرف في �صماء دم�صق بعد اإحتالل دام 4٠٠ عام. وفي ٢ ت�صرين 
با�صا،  لقب  اإلى دم�صق ومنحه  في�صل  الأمير  الأول ١٩١٨ و�صل 
ح�صين  ال�صريف  قبله  ومن  الأول  في�صل  الملك  مع  عالقته  وكانت 
عالقة مميزة. وفي معركة مي�صلون هب لنجدة يو�صف العظمه ولكن 
المعركة كانت قد ح�صمت �صريعًا، عندئذ اأر�صل ر�صوًل خا�صًا اإلى 
الملك في�صل هو رفيقه ال�صهيد حمد البربور ليقنعه بالمجئ اإلى جبل 
العرب واإقامة الدولة العربية في ال�صويداء، والإ�صتمرار بمقاومة 
الإحتالل الفرن�صي، ال اأن الملك في�صل راأى اأن الفر�صة قد فاتت 

بعد اأن �صعد على ظهر الطراد البريطاني في حيفا اإلى منفاه.
كان بين �صلطان وبين الفرن�صيين نزاع دائم وقد عر�ض الفرن�صيون 
عليه عدة مرات اأن يكون حاكمًا على جبل العرب ولكنه رف�ض هذه 
بال�صالح  مرات  عدة  الفرن�صيين  هاجم  وقد  مرات.  عدة  العرو�ض 
ولت  التي  الفرن�صية  الم�صفحات  �صد  الحديد(  )تل  معركة  واأ�صهرها 
الأدبار اأمام فر�صانه. حينها قام الفرن�صيون  بق�صف بيته بالطائرات 
عليه،  القب�ض  عن  عجزوا  وعندما  نجى.  ولكنه  لقتله  محاولة  في 
جماعته،  وعن  عنه  عفوًا  فاأ�صدروا  التمرد  انت�صار  خ�صية  فاو�صوه 
التام  الجالء  وهي  مطالبه  من  مطلب  اأي  عن  بعدها  يتنازل  ولم 

والإ�صتقالل.
قاد الثورة ال�صورية في العام ١٩٢٥ ولغاية ١٩٣7 �صد النتداب 
بيان  الأطر�ض  با�صا  �صلطان  اأ�صدر  الثورة  اإعالن  وبعد  الفرن�صي 
الثورة التاريخي الذي توّجه ب�صعار »الدين لله والوطن للجميع«. 
الكفر«  »معركة  اأهمها  الفرن�صيين  �صد  معارك  عدة  وخا�ض 
بكرة  عن  الفرن�صية  الحملة  فيها  ابيدت  التي  المزرعة«  و«معركة 
اأبيها وكان لهزيمة الفرن�صيين في هذه المعارك اأن انت�صرت اأخبارها 
في الوطن العربي واأوروبا وكان لها اأ�صداء وا�صعه، وح�صر عدة  

�سلطان با�سا الأطر�ش

�صحفيين من المانيا والنم�صا لم�صاهدة 
اآثار المعركة.

الأطر�ض  با�صا  �صلطان  وتميز 
وو�صل  للدكتاتورية  بمعار�صته 
اإلى  ال�صي�صكلي  اأديب  مع  خالفه 
المقاومة بال�صالح، فاأر�صل ال�صي�صكلي 
حملة ع�صكرية اإلى الجبل عام ١٩4٦ 
لتفادي  الأردن  اإلى  �صلطان  فنزح 
الدماء.وعاد  الأهلية واإراقة  الحرب 

بعد اإنتهاء عهد ال�صي�صكلي.
رحب بقيام الوحدة ال�صورية الم�صرية �صنة ١٩٥٨ والتقى بالرئي�ض 

عبد النا�صر و�صد على يده من اأجل الوحدة العربية الكبرى.
وقف �صلطان با�صا الأطر�ض طيلة حياته اإلى جانب الثورة الفل�صطينية 
وكانت اأ�صهر عباراته »ما اأخذ بال�صيف، بال�صيف يوؤخذ« ويذكر اأنه 
�صظايا  ثقبت  ذكرنا  كما  منزله  الفرن�صية  الطائرات  ق�صفت  عندما 
بعدها  باأذى ومن  هو  ي�صب  يرتديها ولم  كان  التي  العباءة  القنابل 
القد�ض  الأق�صى في  الم�صجد  لتو�صع في متحف  العباءة  اأر�صل هذه 

وما زالت هناك حتى الآن.
كان كريمًا عطوفًا تدمع عينه لروؤية امراأة ثكلى اأو طفل يتيم وكان 

فالحًا مجدًا محبًا لالأر�ض ومحافظًا على التقاليد العربية.
بنى اأكثر من مدر�صة في قريته من اأمواله الخا�صة كما تبرع باأر�ض 
لبناء كني�صة في القرية وقام باإهداء جر�ض الكني�صة دلياًل على اإيمانه 
ال�صادق بمبادئه. كم هو جميل هذا ال�صعار الذي رفعه »الدين لله 
والوطن للجميع«. هذا ال�صعار الذي لو اتبعناه لتجنبنا هذه الم�صائب 

التي تحل بنا في الوقت الحا�صر. 
كتب و�صيته ال�صهيرة »اإلى كل اأخوتي واأبنائي العرب« حيث �صدد 

على الوحدة الوطنية والجهاد مع النف�ض و�صد العدو.
الجمهورية  رئي�ض  ونعاه   ١٩٨٢ اآذار  في  الدنيا  هذه  عن  رحل 
الراحل حافظ الأ�صد واألقى على جثمانه نظرة الوداع وكان ماأتمه 

يومًا تاريخيًا م�صهودًا.
هذا الإن�صان الفذ الذي عا�ض منا�صاًل ي�صتحق كل الإحترام والتقدير 
اإذ اأنه عا�صر العثمانيين ثائرًا وقاوم الفرن�صيين ونفي اأكثر من مرة 
وبعد الإ�صتقالل حافظ على عالقته مع كافة اأنظمة الحكم وكان له 
الإحترام والتقدير من الجميع، ولم يكن يومًا يطمح لأي  من�صب 
لمثل  اأحوجنا  كم  العربية.  الوحدة  والخير  الأول  همه  �صيا�صي 

هوؤلء القادة في هذا الزمن الرديء.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة


