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كلمة العدد

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

ت�شكر هيئة تحرير الن�شرة ال�شيد �شالمة حداد على التدقيق اللغوي 

بقلم 
رىل هاين السماعني 
رئيس هيئة حترير النشرة   الن�شرة ... مراآة النادي  

تطوير  وتحديث  ن�شرة النادي االرثوذك�شي  عملية م�شتمرة، فنحن 
نبني  على جهود من �شبقونا ونم�شي قدمًا بدعم من مجل�س ادارة 
النادي والقراء الكرام، هدفنا زيادة مو�شوعات الن�شرة  واإثراوؤها 
بما يفيد و يمتع،  ا�شافة الى التركيز على ن�شاطات  النادي المتنوعة 

�شواء اأكانت ريا�شية او ثقافية او اجتماعية . 
ا�شبح لدى الن�شرة ال�شهرية في االآونة االخيرة الكثير  من المو�شوعات  لتقدمها لقرائها حيث 
احتوت  على مو�شوعات مميزة كان لها دور في تغيير وجهات نظر القراء من ناحية مدى 
قدرتها على مخاطبتهم والو�شول اليهم بما تقدمه لهم كمتلقين ، وقد تجلى هذا من خالل رفع 

م�شتوى الم�شاركة والتعليق.
الن�شرة جهد بمراجعة �شهرية  لما �شبق ن�شره على �شوء ما ي�شلنا من  كان  الأع�شاء  هيئة 
القول بان  اأ�شتطيع  بالن�شرات الالحقة.  التفاعل معهم  اأفعال و مالحظات، وبالتالي  ردود 
الن�شرة االن تمتاز بال�شفة ال�شمولية، فقد ت�شمنت باال�شافة الى تغطية فعاليات النادي المهمة 
بذلك كل  المحلية، مواكبة  ال�شحف  احيانا  �شبقت  اإبرازها، مقاالت و مقابالت ح�شرية  و 
جديد و م�شتجد وموفرة المعلومة المفيدة لقرائها. ويعود الف�شل الأع�شاء النادي الذين اأبدوا 
النادي  �شمعة  ان  الى  باال�شافة  الن�شرة،  في  بالم�شاركة  االخيرة  االآونة  في  اهتماما خا�شة 
الراغبين  االأع�شاء  متابعين من غير  لها  االردني جعلت   الطيبة في مجتمعنا  االرثوذك�شي 

بالم�شاركة واإثراء الن�شرة بما يكتبوه. 
اأتت اأهمية الن�شرة من اأهمية وجود نادينا العريق و اإيمان رئا�شاته المتعاقبة  بتعزيز القراءة 
مع  توا�شل  حلقة  و  القارئ  للجمهور  اأ�شا�شية  ركيزة  هي  الن�شرة  ان   مفيدة.  بمو�شوعات 
مختلف اع�شاء النادي و اأ�شدقاء الن�شرة،  خا�شة  بوجود موقع اإلكتروني تفاعلي يوؤمن نوع 

من التوا�شل بين االأع�شاء و القراء الكرام، فالن�شرة مراآة النادي.
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تهنئة ومباركة
اأ�رسة النادي االرثوذك�شي تقدم اجمل التهاين الأمهاتنا جميعًا 

 مبنا�شبة عيد االم متمنيًا لهن عيدًا �شعيدًا و�شنة مباركة

�شورة لن�شميات من مادبا عام 1956 ، اأثناء التدريب على المقاومة ال�شعبية ، في �شاحة مدر�شة دير الالتين للبنات مادبا 
وقد غنى اأهلنا في ذلك الوقت :

مادبا يوم الكون ماتندا�صي ...         فيها �صباب ورافعين الرا�صي ...           حتى البنات مجندة بر�صا�صي .  

مادبا العز

اأروع ما قيل عن الأم

االأم مدر�صة اإذا اأعددتها  ....  اأعددت �صعبًا طيب االعراقي    حافظ اإبراهيم 
اأعذب ما تتفوه به ال�صفاه الب�صرية هي لفظة االأم     جبران خليل جبران  

اأمي �صنعتني   اأدي�شون  
اأمك دنياك  م�شطفى لطفي المنفلوطي

االأم التي تهز ال�صرير بيمناها، تهز العالم بي�صراها   نابليون  
م�صتقبل الولد من �صنع اأمه   نابليون  

لم اأطمئن قط اإال في اأح�صان اأمي    �سقراط  
ال توجد في العالم و�صادة اأنعم من ح�صن االأم وال ورده اأجمل من ثغرها  �شك�شبير

اأعظم كتاب قراأته هي اأمي    اأبراهام لنكولن
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مناهجنا الرتبوية ، ماذا تخرج؟؟

الثالثاء  يوم  للنادي  الثقافية  اللجنة  اأقامت 
مناهجنا   : بعنوان  ثقافية  محا�شرة   2016/2/16
التربوية ، ماذا تخرج؟؟ ، القاها  الدكتور ذوقان 
عبيدات الحا�شل على و�شام اال�شتقالل االأردني من 

الدرجة االأولى.
في بداية المحا�شرة  رحب الدكتور خليل االأطر�س 
عبيدات   بالدكتور  النادي  في  الثقافية  اللجنة  ع�شو 
وبالح�شور ، واأ�شار في تقديمه اإلى اأن معظم الدول 
ت�شعى  الى تطوير مناهجها التربوية وتحديثها لتلبية 
والمجتمعات،   للحياة  الحديثة  التطورات  متطلبات 
وال�شيما في هذا الع�شر الذي يت�شم بالتفجر المعرفي 
وعرف  واالت�شاالت.  المعلومات  وثورة  الهائل 
ال�شيف باأنه من اأبرز الباحثين التربويين االأردنيين 
الذين عملوا على  لدرا�شة المناهج االردنية، فبحث 
وك�شف  للمحظور   وتعر�س  وقيمها   وحللها  فيها 
الم�شتور منها،  وطرح الكثير من الت�شاوؤالت بحق 

مناهجنا مثله مثل اي مواطن يهمة م�شلحة البلد.  
اللجنة  ب�شكر  محا�شرته  عبيدات  الدكتور  وا�شتهل 
النادي  اأن  وقال  االأرثوذك�شي  والنادي  الثقافية 
طرح  في  والمبادر  ال�شباق  يكون  اأن  دائما  عودنا 

الموا�شيع المهمة. 
واأ�شار المحا�شر الى عدد من الثغرات التي تظهر 
في مناهجنا ومنها  رف�س العلوم الحديثة، والتقليل 
من قيمة الفكر الحر والفل�شفة. كما اأفاد ان مناهجنا 
تغّيب الفكر الناقد واالإبداعي، باالإ�شافة اإلى غياب 

نشاطات اللجنة الثقافية 

والحب  والعاطفة  والتاأمل  والخير  والحق  الجمال 
وال�شعر والمو�شيقى والغناء”.

بالمناهج،  اأ�شا�شي  عن�شر  الدين  اأن  على  اأكد  كما 
لكن المطلوب اختيار القيم النبيلة لالإ�شالم وتوظيفها 
المحا�شر  وبهذا طالب  ب�شكل �شحيح.  المناهج  في 
الما�شوية  ال�شخ�شية  اإنتاج  تعيد  ال  مدر�شية  بمناهج 
بتحقيق  ومقا�شده  االإ�شالم  غايات  على  تركز  بل 

العدل والمواطنة واحترام االآخر
تبني  اأن  التربوية  المناهج  باإمكان  اأن  يرى  وهو 
�شخ�شية اأردنية عربية اإن�شانية، بناًء �شليمًا، من خالل 
ربط جميع هذه المناهج بحاجات الطلبة، والم�شاكل 

الحياتية التي تواجه المجتمع والدولة واالإن�شانية.
والتي  الح�شور  ت�شاوؤالت  على  المحا�شر  واأجاب 

تمحورت حول مناهجنا االأردنية وماذا تت�شمنه . 
وفي الختام �شكر الدكتور خليل االأطر�س المحا�شر 

الدكتور ذوقان عبيدات على  محا�شرته القيمة .
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حصري لنشرة النادي

�شقوط اأربعة نيازك  يف عجلون

اأعلن  الدكتور احمد المالعبة، اأ�شتاذ بيئة وفلك في 
اختراق  عن  ا�شهر  ب�شعة  قبل  الها�شمية،  الجامعة 
محافظة  في  و�شقوطها  الجوي  نيازك  للغالف 

عجلون.  فكان لنا معه هذا الحوار. 
البكالوريو�س  على  المالعبة  حا�شل  الدكتور 
عام   الماج�شتير  �شرف  و  بمرتبة   19٨6 عام  
اليرموك،  جامعة  من  اأي�شا  �شرف  19٨9بمرتبة 
هند�شة  في  األمانيا  من   199٤ عام  والدكتوراة 
عدة  على  وهو  حا�شل  والبيئة.  االأر�س  علوم 
جوائز محلية وعربية وعالمية منها حائزة الموؤتمر 
وموؤتمر   ،200٣ عام  العالمي  االقت�شادي 
جيولوجية ال�شرق االو�شط عام 2011، وقد �شجل 
اأكثر من ٣00 اكت�شاف محلي و دولي وله نظريات 

في التنقيب عن النفط.  
في  ال�شهب  زخات  قـــــال  المـــــالعبــــة  بــــان 
وان  ن�شطة  كانت  الما�شية  اأواخر  اأ�شهر  ال�شنة 
كانت  االر�س  الى  وو�شولها  احتمالية  �شقوطها 

عالية.
لي�شقط  منها  بع�س  ي�شل  ان  الدرا�شة  توقعنا  بعد   «
في وادي رم لكن المفاجئة كانت بان اأربعة نيازك 

�شقطت في محافظة عجلون.« 
ب�شيطة  �شببت حرائق  قد  النيازك  بان  المالعبة  قال 

في المنطقة التي وقعت فيها.
االأر�س  �شدمت  اذا  و  كبيرة  اأوزانها  النيازك   «
هذه  حالتنا  في  لكن  عميقة،  نيزكية  فوهة  عملت 
النيزك تحطم قبل و�شوله الى االأر�س وانت�شر على 

م�شاحة خم�شة دونمات على 
اقل تقدير.«

عينات  بان  المالعبة  قال 
اإلى  اأخذت  النيازك  من 
جامعة دارم �شتات االألمانية 
بــــدرا�شـة  المتخــ�شــ�شــة 

ال�شخور النيزكية. 
» بعد الدرا�شة االأولية تاأكدنا 

الدكتور
 احمد املالعبة

النيازك  نوع  ف�شائية، من  القطع هي حجارة  بان 
الحديدية.« 

المتحجرة  النيازك  اأحجار  جمع  تم  بانه  واأ�شاف 
طن  ن�شف  المتوقع  النيزكية  القطع  وباأن وزن 
بوزن  نيزكية  قطع  على  العثور  وقد  تم  تقريبًا، 

يقارب من 100 كغم.
قال المالعبة بان  النيازك ت�شبه الى حد ما االأحجار 
االأر�شية لكن االأخ�شائيين فقط ي�شتطيعون تمييزها.
» من خالل الك�شف ال�شريع تبين بان هناك دالالت 
توكد اأن القطع ف�شائية،  منها طبيعة �شطح االن�شهار 
و الفراغات الموجودة على القطع التي ي�شببها عملية 

تبريد النيزك ال�شريع.« 
قال المالعبة ، الذي لقب اأي�شا بقي�شر ال�شحراء، 
اقت�شادية و يجذب  فائدة  يعطي  االكت�شاف  بان هذا 

ال�شياحة الفلكية لالأردن.  
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مقابلة مع أعضاء

النادي االأرثوذك�شي من النوادي العريقة في المملكة 
اأع�شائه  يميزه  هو  انتماء  ما  الها�شمية.  االأردنية 

والعمل الدائم على رفعته لم�شلحة المجتمع.
المميزين،  النادي  قامات  احد   لقاء مع  يلي  ما  في 

الرئي�س ال�شابق ال�شيد فوزي عبد الم�شيح �شنودة.  
ال�شيد �شنودة من مواليد مدينة يافا ، در�س االبتدائي 
كلية  اإلى  انتقل  ثم  بالم�شدار  الالتين  دير  بمدر�شة 
وتخرج  هناك  الثانوية  درا�شته  واأكمل  ترا�شنطة 

بنهاية عام 1957 ويحمل �شهادة مترك لندن .
يتابع بالقول :  

بتاريخ  االأردني  االأهلي  البنك  لدى  بالعمل  التحقت 
انتقلت  ثم  المختلفة  باأق�شامه  وعملت   195٨/1/1
بتاريخ  ا�شتقلت  اأن  اإلى  بالبنك  العامة  لالإدارة 
بتجارة  الخا�س  لعملي  الأتفرغ   1992/12/٣1
�شنين  منذ  اأمار�شه  كنت  الذي  والكرتون  الورق 

عديدة .
عامًا  وثالثين  خم�شة  مدة  االأهلي  البنك  في  خدمت 
بمعية  العامة  باالإدارة  عامًا  وع�شرون  خم�شة  منها 
معالي �شيلمان با�شا �شكر كنت اأتابع محا�شر جل�شات 
الدائرة  رئي�س  كنت  حيث  للبنك  االإدارية  الهيئات 
الخارجية ومنحت حق  البنوك  االإدارية وعالقات 
التوقيع عن البنك بدرجة ) اأ (  عن جميع الفروع .

منه  اأبو  يو�شف  ق�شطه  نهى  ال�شيدة  من  تزوجت 
والتعليم  الثقافة  جمعية  رئي�س  نائب  االآن  وهي 
عامًا  الع�شرين  عن  تزيد  خبره  ولها  االأرثوذك�شية 
لجنة  مقرر  كذلك  وهي  للجمعية  االإدارية  بالهيئة 
معونة  ولجنة  الطالب  قبول  ولجنة  االإعفاءات 
ال�شتاء ، كذلك تعمل مع مجموعة حامالت الطيب 
رزقت  اأخرى.  خيرية  وجمعيات  االأرثوذك�شية 
ور�شا  ماريا  ريم،  الرا،  لينا،  وهن  بنات  بخم�س 
وجميعهن جامعيات ومتزوجات والحمد الله الذي 
رزقنا بثالثة ع�شر حفيدًا وحفيده وهم يزينون حياتنا 
وي�شعدوننا ، جميع االأحفاد الذين هم في �شن الدرا�شة 

يدر�شون في المدر�شة الوطنية االأرثوذك�شية .

ال�شيد فوزي عبد امل�شيح �شنوده

البدايات
بالنادي  البدايات   كانت 
التحاقي  منذ  االأرثوذك�شي 
معالي  بمعية  بالعمل 
كان  والذي  �شكر  �شليمان 
وهو  للنادي  رئي�س  اأول 
مجموعة  مع  الموؤ�ش�س 
االأرثوذك�س  اأبناء  من 

اأن  �شكر يطلب مني  �شليمان  الخيرين، كان معالي 
اذهب للنادي بعد دوام البنك لمراقبة بع�س الفعاليات 
والن�شاطات وهذه كانت من اأجمل الذكريات عندي 
واأ�شلوب  حكمة  من  الكثير  وتعلمت  ا�شتفدت  وقد 
في  واالإخال�س  االآخرين  مع  التعامل  في  البا�شا 
وقت  من  دقيقة  كل  من  واال�شتفادة  واإتقانه  العمل 

العمل .
جبل  في  النادي  ار�س  اأن  �شكر  �شليمان  راأي   لقد 
عمان غير كافيه لخدمة االأع�شاء ففكر و�شمم على 
معار�شة  من  بالرغم  عبدون  في  االأر�س  �شراء 
الهيئة االإدارية وتم ذلك ، كنت  بع�س زمالئه في 
ولزم  تقاعد  عندما  منه  بطلب  المنزل  في  اأزوره 
لالأردن  الكبير  حبه  عن  يحدثني  وكان  المنزل 
الذين  االأرثوذك�شية  الرعية  الأبناء  حبه  وكذلك 

يعانون من اإهمال الرئا�شة الروحية لهم .
الرعية  لدى خدمة  الحما�شي  ال�شعور  هذا   لقد خلق 
االأرثوذك�شية وا�شتريت قطعة اأر�س في منطقة اأبو 
ن�شير و�ُشجلت با�شم بطريركية الروم االأرثوذك�س 
المقد�شية حيث يفر�س القانون االأردني ذلك وقمت 
ببناء كني�شة وقاعتين ومنزل مجاور للكاهن واحتفلنا 
باأول قدا�س يقام فيها في 2 اآب 200٨ اأي يوم عيد 

مار اليا�س �شفيع الكني�شة .
 الرئا�شة الروحية ترف�س تحمل م�شاريف الكني�شة 
اأن  اإذ  �شهريًا  دينارًا  �شبعمائة  بحوالي  تقدر  التي 
�شهريًا  دينار   1٣0 حوالي  المتوا�شع  الكني�شة  دخل 
واالأ�شدقاء  االإخوة  بع�س  مع  بالتعاون  فا�شطر 
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مقابلة مع أعضاء

المخل�شين للكني�شة بتغطية هذا المبلغ وهذا يدل على 
تق�شير الرئا�شة الروحية تجاه اأبنائها.

االإدارية  الهيئة  في  ع�شوا   199٨ عام  انتخبت 
 200٤ عام  وفي  منا�شب،  عدة  وتقلدت  بالنادي 
�شنوات  ثالث  مدة  النادي  لرئي�س  نائبًا  انتخابي  تم 
ثم اأعيد انتخابي رئي�شًا للنادي عام 2011 وخدمت 
النظام  ح�شب  وذلك  �شنوات  اأربع  اأي  دورتين 

الداخلي للنادي .
 

تحديات
اإعادة  هو  اذكره  زلت  ما  الذي  الكبير  التحدي 
من�ساءات النادي اإلى ما كانت عليه بعد �سقوط �سقف 
البركة ال�شتوية و�شقف القاعة الريا�شية ) �شالة اإميل 
الثلج في عام 200٣ ، واإن�شاء  حداد ( نتيجة كثافة 
ترا�س النادي الحالي ومن�شاآت مختلفة تحت الترا�س 
تزيد  بكلفة  الحالي  الريا�شة  مبنى  اإقامة  وكذلك 
مليون  تبلغ  المديونية  كانت   . دينار  المليوني  عن 
المذكورة  االإن�شاءات  نتيجة  دينار  المليون  ون�شف 
مع  وبالتعاون  النادي  رئا�شة  مهام  ت�شلمي  واأثناء 
كاماًل  المبلغ  بت�شديد  قمنا  االإدارية  الهيئة  اأع�شاء 
وكان هناك وفر مقداره ٤٣0 األف دينار عند نهاية 
هذا  وكان  للنادي  كرئي�س  خدمة  �شنوات  االأربع 

التحدي االأكبر بالن�شبة لي .
 كما قامت الهيئة االإدارية بتحديث المطبخ الرئي�شي 
الغاز  �سبكة  وتجديد  وبالط  �سحية  تمديدات  من 
�شكر  �شليمان  قاعة  اأثاث  تحديث  اإلى  باالإ�شافة 
ال�شيانة  مع عمل  تماري  وهبه  قاعة  �شجاد  وتغيير 

الالزمة لها باالإ�شافة اإلى تحديث المطعم مع تثبيت 
مع  االت�شال  �شبكة  واإعادة  النادي  مدخل  �شقف 
بقاعة  الهواء  تكييف  جهاز  واإ�شافة  المدني  الدفاع 
حليم �شابا باالإ�شافة اإلى ح�شول النادي على بطولة 
االأميرة  ل�شمو  لوحة  وا�شتعادة  ال�شلة  بكرة  المملكة 
فخر الن�شا زيد وو�شعها في اإطار زجاجي في قاعة 
المهمالت  مع  مو�شوعة  كانت  حيث  �شكر  �شليمان 
المتبرعين  اأ�شماء  وقائمة  هي  النادي  م�شتودع  في 
مجال  ال  اأخرى  كثيرة  اأ�شياء  مع  للنادي  االأوائل 

لذكرها هنا .
اأهمية وجود �صرح عظيم مثل النادي االرثوذك�صي
خدمة  اأن  كما  الثاني  بيتي  انه  وا�شعر  النادي  اأحب 
بيت  هو  النادي  الن  قومي  واجب  هو  النادي  هذا 
ال�شباب  يخدم  فهو  معينًا  �شخ�شًا  يخ�س  الجميع وال 

والكبار على حد �شواء .
النادي مفخرة لالأردن واالأردنيين ثقافيًا وريا�شيًا 
الثقافة  جمعية  في  عامل  ع�شو  اأي�شا  اأنا  واجتماعيًا 
المركزي  بالمجل�س  وع�شو  االأرثوذك�شية  والتعليم 
م�شيحي  برابطة  اإدارية  هيئة  وع�شو  االأرثوذك�شي 
روتاري  نادي  في  ع�شو  كذلك  االأردن   / ال�شرق 

عمان بترا .
وهيئاته  واأع�شائه  االأرثوذك�شي  للنادي  اأتمنى 
في  واالزدهار  التقدم  دوام  منت�شبيه  وكافة  ولجانه 
الثاني  الله  عبد  الملك  الجاللة  �شاحب  ح�شرة  ظل 
ابن الح�شين وولي عهده المحبوب واأن يديم االأمن 
واالأمان في هذا الوطن الحبيب انه ال�شميع المجيب.  

كني�شة النبي ايليا والقدي�شة بربارة
للروم االرثوذك�س – ابو ن�شير كني�شة النبي ايليا والقدي�شة بربارة
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نشاطات اللجنة الثقافية

اأبدعت اللجنة الثقافية  برئا�شة  المهند�س �شمير ب�شارات 
في  االأندية  دور  بعنوان:  موؤتمر  وتنظيم  باإ�شت�شافة 

تح�شين فكر ال�شباب وذلك يوم االأحد 2016/2/2٨.
بين  التوعية  ون�شر  الحوار  تعزيز  الى  الموؤتمر  هدف 
كاأحد  االأندية  التطرفي،  واأهمية  الفكر  �شد  ال�شباب 

الو�شائل لحمايتهم من كل ما هو اق�شائي. 
محافظة  �شباب  مديرية  مع  بالتعاون  الموؤتمر  جاء 

العا�شمة،  وح�شره �شباب من مختلف اأندية المملكة. 
و  النادي،  رئي�س  ال�شايغ،  مي�شيل  ال�شيد  من  كٍل  األقى 
عطوفة الدكتور �شامي المجالي  رئي�س المجل�س االأعلى 
موؤهلة  اأندية  اأهمية وجود  على  فيها  اأكدوا  كلمة  لل�شباب 
لبناء مجتمع �شوي و  ال�شباب وا�شتغالل طاقتهم  لتمكين 
في حمايتهم من الفكر التطرفي وظاهرة العنف التي هي 

من الم�شكالت التي تواجه منطقتنا العربية. 
ثم األقى كل من معالي الدكتور منذر حدادين و �شماحة 
ال�شيخ الدكتور عون القدومي محا�شرة و من ثم تبعها 

اأ�شئلة ونقا�س من الح�شور. 
حدادين  منذر  الدكتور  معالي  اأكد  محا�شرته،  خالل 
على العمق التاريخي و العالقة  ال�شرعية بين الم�شلمين 
والم�شيحين العرب مدعمة بن�شو�س من القران الكريم. 
و اأو�شح معاليه دور الم�شيحيين العرب في بناء ح�شارة 
الم�شلمين �شد  مع  وبعده ووقوفهم  االإ�شالم  قبل  عريقة 

احتالل الفرنجة. وقال في نهاية محا�شرته:

دور الأندية يف حت�شني فكر ال�شباب

�شمان  هو  الم�شرق  في  العرب  الم�شيحيين  بقاء  ان   «
البالد  يحمي  �شياج  هو  و  العربية،  القومية  ديمومة 
�شمان  ذلك  كل  فوق  وهو  الطائفي  االقتتال  هوة  من 
اأنبوب  و  وال�شرق  الغرب  مع  الح�شاري  للتوا�شل 
ل�شخ م�شاهمات العرب في نتاج الح�شارة االن�شانية.«

عون  الدكتور  ال�شيخ  �شماحة  اأكد  محا�شرته،  خالل 
الم�شلمين  التركيز على الجوامع بين  اأهمية  القدومي على 
و الم�شيحيين بناء على الو�شيتين الذهبيتين بين المعتقدين 
وهما حب الله وحب الجار. و دعى الى نبذ العنف و  قال 
لتفريغ  بالفعاليات  مليئة  اأندية  الى  يحتاج  ال�شباب  بان 
التطرفي  للفكر  ال�شبابية كي ال يكون  هناك مجال  الطاقة 
دور  على  واأكد  كما  اليهم.  الو�شول  في  واالإرهاب 
االإعالم و المنابر الدينية لنبذ ظاهرتي  العنف والتطرف. 

وقال بان حربنا هي �شد كل من يقتل و يفجر و يزعزع 
امن الوطن.    
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surrounding region do not 
represent any religion, but 
must be attributed to the 
individuals committing 
such acts.
Father Rifat Bader, director 
of CCSM, said media and 
social media should abide 
by ethics and values and aim to be an effective tool 
for spreading harmony among the people.
“Social media outlets have a huge effect on people and 
thus should aim at spreading the speech of moderation 
and tolerance against hate speech, terrorism and 
extremism,” he said.
Father Mohammad George Sharaiha, speaking on 
behalf of Archbishop Elie Haddad of the Melkite 
Greek Catholic Archeparchy of Sidon, agreed that 
the media is an effective tool and should enhance the 
culture of dialogue and coexistence, educating people 
as to the true meaning of harmony.
At the end of the event, a committee was formed to 
draft recommendations from the panel discussion 
to be submitted to decision makers at a later date.
In another event, celebrating World Interfaith 
Harmony Week, marked from February 1 to 7, on 
Saturday evening, Majeda Omar, director of the 
Royal Institute of Inter-Faith Studies, said harmony 
between the followers of religions is essential since 
humanity “brings us together”.
Religion plays a role in building peace, achieving 
unity and coexistence, she said at the event, 
organised by the Community Ecumenical Centre 
of the Lutheran Church.
“There is no joy or stability in our existence without 
spreading the spirit of brotherhood, solidarity and 
coexistence, regardless of religion and the diversity 
of cultures,” she added.
Samer Azer, pastor of the Lutheran Church in 
Jordan, said conflicts between moderation and 
extremism are constant and present in all religions; 
and therefore, it is the responsibility of the different 
segments of society to stand for humanity.
World Interfaith Harmony Week was first proposed 
at the UN General Assembly on September 23, 
2010, by His Majesty King Abdullah.

E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

Religious leaders stress media’s 
importance in spreading tolerance, 
coexistence
 By Rula Samain - Feb 0, 2016

AMMAN — Christian and Muslim religious 
leaders on Saturday stressed the role of the media 
in spreading a culture of tolerance, respecting the 
“other”, and human dignity.
At a panel discussion titled “The Role of Media 
in Promoting Harmony and Enhancing Human 
Dignity”, held at St Ephrem Syriac Orthodox 
Society in Amman to celebrate the UN’s sixth 
annual World Interfaith Harmony Week, Awqaf 
Minister Hayel Dawood said the harmony found in 
Jordan’s diverse society is a model for the region. 
The relationships between the followers of different 
religions should move beyond dialogue, Dawood 
added at the event, organised by the Arab Media 
Council in cooperation with the Catholic Centre 
for Studies and Media (CCSM).
“People should be aware of the aim of creation: 
to preserve nature, take care of each other and 
respect humanity, which all religions demand, and 
especially Islam, which calls for human dignity 
and respect to all regardless of people’s colour, 
religion or race,” he added.
Dawood highlighted that religious platforms are 
“tremendously” important in spreading harmony and 
coexistence, as well as guiding others.
“In the almost 6,000 mosques around the Kingdom, 
2 million men and women attend to listen to the 
imams’ preaching. Imams, for their part, should 
be prepared to send a clear message, conveying 
Islamic ethics that do not divide or discriminate, 
and surely should not instigate 
hatred,” he said.
The minister stressed that the killings, 
displacements and attacks taking place in the 

دور العالم يف 

ن�شر الوئام

الـصحـــافـــة

Awqaf Minister Hayel Dawood (centre) attends a panel discussion on interfaith 
harmony held in Amman, on Saturday (Petra photo) 
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لقطة العدد

كنائ�س يف جمهورية  اأرمينيا 

رافي بوياجيان م�شور اأردني من اأ�شل ارمني، عمل م�شاعدًا لزهراب، الم�شور الخا�س لجاللة الملك ح�شين 
طيب الله ثراه،  وله مجموعة مميزة من ال�شور للعائلة المالكة، و لمناطق مختلفة من المملكة و جمهورية ارمينيا .

 بعدسة املصور رايف بوياجيان
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يــتــقــــا�صـــــُم قــــلـــبـــــي ُحـــــــّبـــــان

مــــا بـــــيـــَن مــــديــــنــــِة مــــيــــالدي

ومـــديـــنـــِة عــــ�صـــــٍق تـــحــمــلـــنـــي

وُهـــــَمـــــا فــــي لـــيــلــي َقـــــَمــــــَراِن

واأنـــــــا مـــــقـــــتــــــــوٌل بــيــنــهـــمــــا

ـــُهــمــــا يـــتــــ�صــــّلــــُق روحـــــي حــــبُّ

وَنــــَمـــــا ِمـــــْن ُحـــْلـــــِو زروِعـــهــمـا

َنــــَبــــَتـــــا رو�صـــيـــِن عــلـــى �صـدري

رو�صـــــــاِن اأظــــــــــاّل نـــــافــــــذتـــــي

ــــــاِن لــــــ�صــــــذا بــــغـــــــــداَد وعــــــمَّ

ـــاِن وربـــــــيـــــِع �صــــــبـــــاَي الــــفــــتَّ

لــفـــ�صــــاِء الـُحـــْلـــــــــِم الـــمـــــــزداِن

وُهــــَمـــــا بــنـــــهـــارْي �صـــمـــ�صــــــاِن

ـــــُهــــمـــا الــــجــــانــي ال اأعــــــلــــــُم اأيُّ

كــــــــزروٍع فــــــــوَق الـــــجــــــــــدراِن

بــــ�صـــلــــوعـــــي اأجـــمــــُل بـــ�صــتــاِن

ـــــِقــــَيــــا ِمـــْن فـــــيــ�ِض االأجــفـــاِن �صُ

بــــعـــــطـــوِر الــــــــوردِ  الــــنــــديـــاِن

بنَي حبني

نبذة عن ال�شاعر حممد ن�شيف     

حممد نصيف

شعر
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ال�شاعر  حا�شل على بكالوريو�س اأدب اإ�شباين ودبلوم لغة اإنكليزية  من جامعة بغداد و هو 
ـّاب العرب،  ع�شو يف احتادات و منتديات متعددة منها؛ ع�شو االحتاد العام لالأدباء والكت
واحتاد كتاب م�رس، ونقابة ال�شحفيني العراقيني، و رابطة الكتاب االأردنيني، و ع�شو 

دارة امل�رسق للفكر والثقافة، و الهيئة االإدارية للبيت الثقايف العراقي يف االأردن.
كما و له عدة م�شاركات �شعرية على م�شتوى الوطن العربي نذكر منها اأما�شي دار االأوبرا 
يف القاهرة بقراءات �شعرية عام 2002، و ملتقى ال�شعر العربي الثامن يف ال�شارقة عام 
ال�شعري 2011 يف االأردن، و مهرجان جر�س  2010، م�شارك يف مهرجان عرار 

201٣ و2015.
الف�شائية. وقد  اأ�شدر ديوان �شعر  يعمل  حاليًا مذيعًا ومقّدمًا للربامج يف قناة الرافدين 

بعنوان: »االأزهار متوت يف اآذار« و »على اأجنحة اجلراح«.
جملة  تقيمها  التي   200٨ للعام  االأولى  ال�شبابي  االإبداع  م�شابقة  يف  ال�شعر  بجائزة   فائز 

اأقالم جديدة  ال�شادرة عن اجلامعة االأردنية 
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أخبار النادي

ح�شرة الع�شو العامل الكريم 
تحية طيبة وبعد ،،، 

تت�شرف الهيئة االدارية للنادي االأرثوذك�شي/ عمان دعوتكم لح�شور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك 
النادي  بمبنى  تماري  وهبه  قاعة  في   2016/٣/12 الموافق  ال�شبت  يوم  م�شاء  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  تمام  في 
االأرثوذك�شي في عبدون لبحث االأمور المدرجة على جدول االأعمال ا�شتنادًا لقرار الهيئة االدارية في جل�شتها 

رقم 2016/5 تاريخ 2016/2/10 .
جدول االأعمال

اأ - بيع موقع النادي الحالي و �شراء موقع جديد للنادي .
ب- ت�شكيل لجنة من اأع�شاء الهيئة العامة للتفاو�س على عمليتي البيع وال�شراء في حال تمت الموافقة على البند ) اأ ( .

على كافة االأع�شاء العاملين الح�شور وت�شديد ا�شتراكاتهم قبل 2٤ �شاعة من موعد االجتماع، واإذا لم يح�شل 
الن�شاب القانوني المطلوب يوؤجل االجتماع لمدة 1٤ يومًا لينعقد ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء يوم ال�شبت الموافق 

2016/٣/26 وذلك عماًل باأحكام المادة 11 من النظام الداخلي للنادي . 
راجين منكم االلتزام بم�شمون هذه الدعوة والم�شاركة في االجتماع حر�شًا على م�شلحة وم�شيرة النادي.

دعوة اجتماع هيئة عامة عادي وغري عادي 2016

تت�شرف الهيئة االدارية للنادي االأرثوذك�شي/ عمان دعوتكم لح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام ال�شاعة 
ال�شابعة من م�شاء يوم ال�شبت الموافق 2016/٣/26 في قاعة وهبه تماري بمبنى النادي االأرثوذك�شي في عبدون لبحث 

االأمور المدرجة على جدول االأعمال ا�شتنادًا لقرار الهيئة االدارية في جل�شتها رقم 2016/5 تاريخ 2016/2/10 .
جدول االأعمال

1.تالوة تقرير مدقق الح�شابات عن الو�شع المالي للنادي .
2.تالوة التقرير االإداري والمالي ال�شنوي المعد من قبل الهيئة االدارية للنادي والمتعلق بالنادي  ومناق�شتهما واإقرارهما.

٣. بحث اأية اأمور اأخرى تتعلق ب�شوؤون النادي �شريطة اأن تكون في م�شلحة النادي وعلى جانب من االأهمية .
٤. انتخاب مدقق ح�شابات للعام المالي الجديد .

5. ت�شديق الح�شاب الختامي لل�شنة الما�شية واإقرار الميزانيتين ال�شنوية والتقديرية التين قدمتهما الهيئة االدارية للنادي .
6. انتخاب الرئي�س واأع�شاء الهيئة االدارية للنادي لدورة مدتها �شنتان طبقًا الأحكام النظام الداخلي للنادي .

وعلى كافة االأع�شاء العاملين الح�شور وت�شديد ا�شتراكاتهم قبل 2٤ �شاعة من موعد االجتماع، واإذا لم يح�شل 
الن�شاب القانوني المطلوب يوؤجل االجتماع لمدة �شاعة ويكون الن�شاب قانونيًا بمن ح�شر. 

راجين منكم االلتزام بم�شمون هذه الدعوة والم�شاركة في االجتماع حر�شًا على م�شلحة وم�شيرة النادي.
وتف�شلوا بقبول فائق االحترام  ،،،

م. رفيق حمارنة
اأمين ال�شر 

مي�صيل ال�صايغ
الرئي�س
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سوزان غاوي ِمْن  الهيئة االإدارية. ولي�س  اأوراق  �شاَع حّقنا بني 
اأحد ُيتابع.

ها قْد انتهى عام 2015  واأنا ما زلت اأنتظر مْن يهتم 
عوا  بق�شيتي وق�شّية 1٣٨ �شخ�شًا غريي. جميعهم وقَّ
وانتظروا ولكن لي�س من يجيب اأو يهتم بق�شيتنا نحن 

غري املدخنني.
والذي  العامة  الهيئة  اجتماع  يف  ذلك  اقرتحت  لقد 
انعقد بتاريخ 2٨-٣-2015 حيث مّت توقيع عري�شة 
اأي  من قبل 1٣٨ ع�شو ولكن لالأ�شف مل يتم اتخاذ 
اجراء حتى االآن رغم الوعود التي قطعت. يف هذه 
اأنف�شهم  ُيح�رسون  االإدارية   الهيئة  اأع�شاء  االأثناء 
الإنتخابات جديدة  دون اجناز اأّي عمل يتعّلق بهذه 
الرغبة التي اأبداها االأع�شاء العاملون والتي ُيطالب 
بها عدٌد كبري من اأع�شاء النادي ومنذ زمن طويل.

�شغريًا  كان  واإن  مطعم  تخ�شي�س  طالبنا  فنحن 
نادينا  مبرافق  املدخنون  كما  نحن،  ن�شتمتع  كي 
�شابا( الأّنها غري م�شغولة  ...فاإقرتحنا �شالة )حليم 
ُر دخاًل للنادي عند ا�شغالها، كان  دائمًا... لكنَّها تدُّ
الدخل  اأّن  املوؤكد  من  االإدارية،  الهيئة  جواب   هذا 

املادي مهٌم ولكن هل هو اأهم من �شحتنا؟!
لالأ�شف يبدو اأن االأموال عند الهيئة االإدارية 
قرار  اأّي  اأخذ  يتم  مل  لذلك  ال�شحة  من  اأهم 

بذلك حتى االآن. 
اأجهزة ال�شفط يف �شالة  اأنه مت حتديث  اأعلم 
ل�شفط  كافية  تكن  مل  لالأ�شف  لكن  املطعم 
دخان االأراجيل الهائل املنبعث منها ! اأقول 

هذا بعد جتربتي ومعاناتي اخلا�شة. 
املدخنني  غري  كافة  وحق  حّقي  من  اإّن 
اجللو�س يف مكان نقّي وبيئة نظيفة خالية من 

الروائح املنبعثة من االأراجيل وال�شجائر. 

اأين حقوق غري املدخنني ؟!

وزارة  على  االأّول  عتبي 
الإهمال  عّمان  واأمانة  حة  ال�شّ
متابعته  وعدم  املو�شوع  هذا 
ب�شكل  االأردن  مطاعم  يف 
الهيئة  الثاين على  عام وعتبي 
االإدارية للنادي االأرثوذك�شي 
التي مبقدورها وبجرة قلم اأن 

تريح عددًا ال باأ�س به من االأع�شاء وتعطي ال�شوء 
امل�رسق مل�شتقبل اأبنائنا وت�شجيعهم على عدم التدخني.
اأهمّية كبرية فاملو�شوع ال يتعّلق  اإن لهذا املو�شوع 
االأع�شاء، حّتى  يتعّلق بجميع  اإّنا  بي �شخ�شيًا فقط 
االأرجيلة  يدخن  منهم  كبري  عدد  هناك  كان  واإن 
وعدم  االآخرين  باإزعاج  احلق  يعطيهم  ال  هذا  لكن 
االكرتاث باأوالدهم وم�شتقبلهم الأنهم وبدون وعي 

ي�شجعونهم على التدخني منذ ال�شغر.
لعل وع�شى كلماتي هذه حُترُك �شاكنًا لدى امل�شوؤولني 
بحق  القادمة  الدورة  يف  ال�شليم  القرار  اتخاذ  يف 

االإن�شانية والطفولة !
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عندي ثقة فيك... وبكفي               نبيل ب�صيم هل�صه 

اإرحموا من باالأر�س يرحمكم من بال�شماء        اإن�شانية بوا�شل االأردن ... نهج ها�شمي         ال�صريف عالء بن عمر 

نحن فداء الأبناء عروبتنا        هادي عو�ض 

يح�شن بيدينه طفل تاهت خطاويه  ويزرع �شعور االأمن من يوم �شمه  �صادي العمارين 

ال�شهامة لالردنين عالمة    محمود ر�صى �صمامد 

يٌد تحمي وقلب يحن        زيد ابو قاعود 

جي�س يح�شن الطفولة والبراءة  وجيو�س تقتلها      ماهر هاني عثمان غردلو 

We rise by lifting others       May sheqem  

كل �شيء بالدنيا له بدل فاقد ..   اال �شيم الرجولة لي�س لها بديل      خالد الكوز 

اجمل تعليق

اجمل تعليق 

ن�شجع اأع�شاء النادي و قراء 
الن�شرة على اإر�شال تعليقاتكم 

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

حيث �شيتم ن�شر اجمل تعليقات 
مع اال�شم في الن�شرة القادمة.  

اجمل تعليق للعدد ال�شابق  



15 آذار   2016    |    العدد   361

األعضاء يكتبون

جربا عبد 
املسيح شنوده 
نائب رئيس اللجنة الثقافية

بقلم : أ.د. 
يوسف مسنات

هو  االأرثوذك�شي   نادينا  اأن  يدرك  اجلميع  ان  ثقة  على  اإننا 
بجميع  عليه   املحافظة  كاأع�شاء  وواجبنا   ، وفخرنا  عزنا  
ال�شبل  املتاحة . يف اأروقته جتتمع اللجان الثقافية واالجتماعية  
والريا�شية و جلان اأخرى ... املتربعة خلدمة جميع اأع�شاء 
النادي وعائالتهم الكرمية علما باأن الهيئة االإدارية هي دوما 

القاعدة االأ�شا�شية التي اإما تقوده اإلى النجاح اأو اإلى الف�شل.
ورئي�شا  جديدة  اإدارية  هيئة  النتخاب  قريب  موعد  على  نحن 
للنادي ح�شب النظام الداخلي اجلديد الذي ي�شمح لهم بالبقاء على 
النادي ملدة �شنتني متتاليتني متتالية   اإدارة دفة  راأ�س عملهم يف 

ملتابعة جميع امل�شاريع والتح�شينات اجلديدة بهمة واإخال�س .
الهيئات  عاتق  على  تقع  م�شوؤوليات  هناك  اأن  ندرك  جميعنا 
وتنفيذها  وبرامج  ا�شرتاتيجيات  و�شع  يف  املتعاقبة  االإدارية 
النادي واأع�شائه جميعا ومبتابعة  باأخالقيات مهنية عالية خلدمة 
اإعادة االأعمار بدقة وم�شوؤولية من خالل اخلطة العامة التي اأقرتها 
واالأخوات  االإخوة  اأدعو  فاإنني  لذلك  ال�شابقة  االإدارية  الهيئات 
املخل�شني ولديهم الوقت الكايف التقدم لرت�شيح اأنف�شهم لقيادة هذه 
اجلميع  مل�شلحة  ومن�شبطة   نرية  تكون  اأن  بد  ال  والتي  امل�شرية 
تطوعي  عمل  هو  املختلفة  النادي  جلان  �شمن  العمل  باأن  علما 

باخرتاع الديناميت متكن االن�شان من حفر اخلنادق واالأنفاق 
وبناء ال�شدود واإن�شاء الطرق، ثم ما لبث اأن حتول اإلى مادة 
والتقنيات  والعلوم  املعرفة  ذاته.  االن�شان  بيد  ودمار  قتل 
واملهارات حمايدة بذاتها اأما الثقافة فلي�شت حمايدة، فاإما اأن 
تكون ثقافة نورانية خرّية منتجة نافعة ومثمرة اأو اأن تكون 

ثقافة ظالمية.
االآخر  املحبة والعطاء واحرتام  ثقافة  النورانية هي  فالثقافة 
واإر�شاد  اجلاهل  وتعليم  الغريب  واإيواء  املحتاج  وم�شاعدة 
على  القوي  هيمنة  فهي  الظالمية  الثقافة  اأما  ال.  ال�شّ
واإق�شاء  اجلاهل  واملتعلم على  الفقري  والغني على  ال�شعيف 

االآخر واإرهابه.
لقد �شهد االن�شان يف القرن الع�رسين تقدمًا هائال يف العلوم 
واالت�شاالت  والهند�شة  الطب  جماالت  يف  واالخرتاعات 
بناء  من  االن�شان  مّكن  مما  الف�شاء  وعلوم  النقل  وو�شائل 
ال�شدود وم�شاريع الري الكربى واإن�شاء الطرق واجل�شور 
الطائرات  وت�شنيع  املتجددة  الطاقة  وم�شاريع  واالأبراج 
من  الكثري  على  والق�شاء  احلديثة  وال�شفن  والقطارات 
التي  االأمرا�س  من  كثري  ملعاجلة  االأدوية  وت�شنيع  االآفات 
من  وبالرغم  املا�شي.  يف  ال�شفاء  على  م�شتع�شية  كانت 
ال�شقاء  قرن  الع�رسون  القرن  كان  فقد  االجنازات  هذه  كل 
واحلروب، حيث �شهد فيه االن�شان احلرب العاملية االأولى 
للقنابل  االأول  اال�شتخدام  مع  الثانية  العاملية  واحلرب 
النووية يف احلروب، واحلرب الكورية، وحرب فيتنام، 
وحروب اخلليج باال�شافة اإلى حروب اال�شتقالل والتحرر 
من اال�شتعمار يف اآ�شيا وافريقيا واأمريكا اجلنوبية، ومازال 

انتخابات عام 2016 والكرا�شي املتحركة

املعرفة والثقافة: بناء وهناء اأم دمار و�شقاء

وياأتي  والوقت  اجلهد  بذل  يلزمه 
الع�شو  م�شوؤوليات   ح�شاب  على 
ندرك  وجميعنا  واالأ�رسية  املهنية 
ولكن  احدًا  ي�رسف  ال  الكر�شي  بان 
اخللق  �شاحب  و  القدير  ال�شخ�س 
واملتزن هو الذي ي�رسف هذا الكر�شي 
اأدعو  فاإنني  املنا�شبة  وبهذه  ذاك  اأو 
الطابق  با�شتغالل  االإدارية  الهيئة 
املرحوم  لقاعة  واملحاذي  ال�شفلي 
ن�شاطات ح�شارية  الإقامة  اإميل حداد 
لتنمية  النادي  واأطفال  ل�شبيبة  خمتلفة 

عاملنا يعاين من نتائج هذه احلروب 
واآثارها يف عاملنا العربي، وخا�شة 
اأفغان�شتان  ويف  فل�شطني،  يف 
وكوريا ويف كثري من دول العامل 
ظاهرة  تف�شي  من  تعاين  التي 
االرهاب والتكفري. ومن املالحظ 
ومعظم  احلروب  قادة  معظم  اأن 
اإقت�شادية  اأزمات  ت�شببوا يف  الذين 
التي حدثت يف  كتلك  عاملية كربى 
املتحدة  الواليات  يف   200٨ عام 
ال�شلبية  اآثارها  وامتدت  االأمريكية 

مواهبهم برعاية اإدارة النادي.
فاأعطه  اأمانه يف عنقك  الناخب بان �شوتك  يا اخي  اذكرك 
النادي وم�شاحله  ملن ي�شتحق وتراه قادرا وم�شتعدا خلدمة 
العائلية  الروابط  اأو  ال�شخ�شية  للعالقات  اعتبار  العليا دون 
اأن  لالأبناء وعلينا  اأمانه نحملها    ) )املوقع  ال�رسح  الأن هذا 
ا�شتلمناه  كما  وم�شمون  �شورة  واأروع  باأف�شل  لهم  نقدمه 

من االأع�شاء املخ�رسمني .

اجلامعات  اأف�شل  خريجي  من  هم  العامل  دول  خمتلف  اإلى 
واملعاهد العلمية.

اإن املعرفة بدون ثقافة خرّية وبال على الب�رسية، اإذ بدون 
و�شقاء  ودمار  هدم  اأداة  اإلى  املعرفة  تتحول  الثقافة  هذه 
لالن�شانية. اإن للتعليم جناحني: جناح العلم والعمل، وجناح 
احل�شارة  على  االأكرب  اخلطر  ويكمن  والقيم،  االأخالق 
الثاين.  اجلناح  و�شعف  االأول  اجلناح  بقوة  االن�شانية 
اإعادة  فعلينا  واأحفادنا  الأبنائنا  ال�شعادة  اإبتغينا  اإن  ولهذا، 
واالخاء  املحبة  روح  لتجذير  التعليمية  مناهجنا  يف  النظر 
التطوعية  االأعمال  على  الطلبة  اأبنائنا  وت�شجيع  والعطاء 
واملبادرات االن�شانية اخلرّية، واأن تت�شمن مناهجنا اأن�شطة 
فنية وريا�شية وثقافية ترثي ثقافة اأبنائنا وت�شهم بايجابية يف 
بناء �شخ�شياتهم وت�شجعهم على االبتكار واالبداع والتعاون 

ملا فيه خريهم ومنفعة االن�شانية جمعاء.
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مقال

التنمية  اإزاء  ال�شامل  املنهج  باأن  مقتنعون  »فنحن 
واالإ�شالح ي�شهم يف تقدم املجتمع باأ�رسه، لذلك التزمنا 
والرتبوية  االإجتماعية  اأنظمتنا  تكون  اأن  ب�شمان 
واالإقت�شادية مفتوحة اأمام مواطنينا من ذوي االإعاقة 
جلميع  العميق  تقديري  عن  اأعرب  اأن  واأود   ...
االأردنيني ... ومن بينهم عدد كبري من امل�شوؤولني 
مبن  االأفراد،  من  وكثري  والربملانيني،  احلكوميني 
على  كلل  دون  عملوا  ممن  عائلتي،  من  اأفراد  فيهم 

مدى عقود عديدة خدمة لهذه الق�شايا«.
جاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�شني املعظم

لقد حظي جهاز االأمن العام برعاية ملكية جليلة من 
القائد االأعلى امللك عبدالله الثاين ابن احل�شني املعظم 
اإميانًا من جاللته بدور االأمن يف اال�شتقرار والرخاء 
، وباعتباره اأحد اأ�شباب النماء واالإزدهار، فنجاح 
اخلطط التنموية املتعاقبة التي ت�شتهدف رفعة الوطن 
دائم   و�شعي  اآمنة  بيئة  الى  حتتاج  مواطنيه  ورفاه 

لتحقيق االأمن ال�شامل.
اإعداد  على  العام  االأمن  مديرية  عملت  وقد 
جهاز  باأداء  النهو�س  �شاأنها  من  اأمنية  ا�شرتاتيجية 
كافة  وتوظيف  موؤ�ش�شي،  اأ�شا�س  على  العام  االأمن 
م�شتويات  اإلى  للو�شول  والقدرات،  االمكانات 
متقدمة يف خمتلف املجاالت ال�رسطية، واحلفاظ على 
التطور  مواكبة  يف  واال�شتمرار  بل  االإجناز،  هذا 
التي  اخلدمية  االإدارات  باأداء  االرتقاء  يف  احلا�شل 
خالل  من  للمواطن  اليومية  ال�رسطية  اخلدمة  تقدم 
التح�شينات الالزمة يف  ت�شهيل االجراءات واإدخال 

عملها.
ويف ال�شياق ذاته، اأولت مديرية االأمن العام ق�شية 
االأ�شخا�س  لفئة  املقدمة  االأمنية  اخلدمات  حت�شني 
اهتمامها من خالل  االإحتياجات اخلا�شة جل  ذوي 
ا�شرتاتيجية االأمن العام، وذلك عرب الو�شول اإليهم 
التي يحتاجونها بكل �شهولة وي�رس  وتقدمي اخلدمات 

وعلى قدٍر عاٍل من الكفاءة والتميز.
على  العام  االأمن  مديرية  حر�شت  املجال  هذا  ويف 
ذوي  لالأ�شخا�س  املقدمة  اخلدمات  نطاق  تو�شيع 

اخلدمات الأمنية لذوي الحتياجات اخلا�شة.. �شعي جاد لتحقيق 

اخلدمة ال�شمولية

اإنطالقًا  االإحتياجات اخلا�شة 
قبول  على  ت�شتند  فل�شفة  من 
االإعاقة كجزء  ال�شخ�س ذي 
من التنوع الب�رسي والطبيعة 
الب�رسية ، وعدم التمييز بني 
م�شاركة  وكفالة  االأفراد، 
االأ�شخا�س  هوؤالء  واإ�رساك 
يف  وفعالة  كاملة  ب�شورة 

املجتمع.

املقدم أمين حكمت املرافـي
مديرية األمن العام

إدارة العـالقات العامة والشرطة اجملتمعية

االأمن  مديرية  اتخذت  الفل�شفة،  هذه  �شوء  ويف 
النظرة  هذه  برتجمة  الكفيلة  االإجراءات  كافة  العام 
عمل،  برامج  اإلى  وااللتزامات  واملبادىء 
االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  يلم�س  وممار�شات 
نتائجها وثمارها على حياتهم اليومية بحيث تراعي 
احتياجاتهم وتلتزم بروح القانون ، فقد اأطلقت اإدارة 
ترخي�س ال�شواقني واملركبات خدمتها املتمثلة بتوفري 
مركبة خا�شة لنقل املراجعني من امل�شنني واأ�شحاب 
احلاالت اخلا�شة داخل اأق�شام االإدارة ت�شهيال عليهم 
املراجع  مرافقة  يتم  بحيث  معامالتهم،  اإجناز  اأثناء 
اإلى كافة االأق�شام املعنية باإمتام معاملته وذلك لظروفه 

اخلا�شة مما يجنبه امل�شقة التي قد ال يحتملها.
العام  االأمن  تتوانى مديرية  وعلى �شعيد مت�شل ال 
العاملني  ملرتباتها  االإ�شارة«  »لغة  عن عقد دورات 
يف خمتلف االإدارات والوحدات ال�رسطية الأهميتها 
خمتلف  يف  العاملني  مهارات  �شقل  يف  ودورها 
اإدارات االأمن العام وتدريبهم على كيفية التعامل مع 
ذوي االحتياجات اخلا�شة �شعيا اإلى مواكبة التطور 
الذي ي�شهده املجتمع يف �شتى جماالت احلياة ، خا�شة 
يف ظل التو�شع الكبري يف واجبات جهاز االأمن العام 
الذي اأ�شبح �رسيكا رئي�شيا ملختلف موؤ�ش�شات الدولة 
�رسائحهم  مبختلف  املواطنني  مع  تعامال  واالأكرث 
اخلا�شة، ومن  االحتياجات  وحتديدًا �رسيحة ذوي 
رقباء  من  عدد  تاأهيل  مت  قد  اأنه  هنا  بالذكر  اجلدير 
ال�شري العاملني يف امليدان على التعامل بلغة االإ�شارة 
ا�شتح�شانًا  اخلا�شة مما القى  االحتياجات  مع  ذوي 



17 آذار   2016    |    العدد   361

وقبواًل من قبل م�شتخدمي الطريق من هذه الفئة.
االأ�شخا�س  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  وقع  وموؤخرًا 
املعوقني ومديرية االأمن العام مذكرة التفاهم حول 
املجل�س واملديرية،  لل�شم بني  الطوارئ  رقم خدمة 
املرئي  االت�شال  اإمكانية  توفري  بهدف  تاأتي  والتي 
املجاين لالأ�شخا�س ال�شم عرب رقم موحد جماين من 

كافة �شبكات االت�شال.
احلديثة  التقنيات  بت�شخري  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
يف  التوا�شل  من  لتمكينهم  الب�رسية  واملهارات 
وال�شيطرة،  القيادة  مركز  مع  الطوارئ  حاالت 
معهم  التعامل  يف  االإعاقة  حاجز  تتجاوز  وبذلك 
واملرورية  منها  االأمنية  الطارئة  احتياجاتهم  ومع 
والدفاع  العام  االأمن  وحدات  تلبيها  التي  واخلدمية 
املدين واجلهات اخلدمية املختلفة لتوؤكد مكانة االإن�شان 

يف االأردن.
العام بدور جمتمعي يتمثل  اإذاغة االأمن  كما وتقوم 

الت�شاركية  بالعالقة 
ذوي  االأ�شخا�س  مع 
اخلا�شة  االحتياجات 
�رسيحة  باعتبارهم 
احلقوق  بكافة  تتمتع 
يتمتع  التي  والواجبات 
االأردين  املواطن  بها 
متييز،  اأو  نق�س  دون 
العديد  االإذاعة  فقدمت 
من الربامج )كالربنامج 
فر�شان  اأو  املفتوح، 
اأهل  اأو  التحدي، 
تناولت  التي  العون( 
االأ�شخا�س  تهم  ق�شايا 

ذوي االإعاقة وطرحها على مائدة احلوار ومناق�شتها 
مع امل�شوؤولني من جهة اأو تغطية االأن�شطة والفعاليات 
املتعلقة بهم والتفاعل معها باإيجابية، ومرورًا بتقدمي 
الناجحة  النماذج  تقدمي  اأو  لهم  ال�شحيحة  املعلومات 
ال�شعبة  احلاالت  م�شاعدة  اإلى  وو�شواًل  منهم، 

واالإن�شانية.
ت�شتمل  اأن  على  حتر�س  العام  االأمن  مديرية  اإن 
خدماتها املقدمة لكافة الفئات من املواطنني والزوار 
توفري  باأن  اإميانا  اململكة،  اأرا�شي  على  املتواجدين 
ال  نبيلة  ور�شالة  مقد�س  واجب  هو  واالأمان  االأمن 
لتحقيقها، وعلى هذا  االإمكانات  ت�شخري كافة  بد من 
التعامل مع  االأ�شا�س كّر�شت منهاج تطبيق خدمات 
حتى  عملي  اإطار  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
االأمنية  ر�شائلهم  اإي�شال  من  الفئة  هذه  ت�شتطيع 
اية  دون  و�شهولة  ي�رس  بكل  املختلفة  ومالحظاتهم 

معوقات .

مقال

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر ل�سهر �سباط   2016 كتالي : 
المركز االأول: �صامي غاوي         المركز الثاني : توفيق من�صور    

جاءت نتائج فعاليات الهاند ) ورق ال�سدة (  ل�سهر �سباط عام 2016كتالي : 
المركز االأول : فرن�صي�ض حبي�ض      المركز الثاني : جري�ض الفحل 

فعاليات ون�شاطات جلنة الألعاب الرتفيهية
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نشاطات اللجنة الثقافية 

اأقامت اللجنة الثقافية حفل توزيع جوائز م�شابقة الر�شم 
للمدار�س اخلا�شة م�شاء يوم االأحد 2016/2/21 حتت 
رعاية رئي�س النادي ال�شيد مي�شيل ال�شايغ ومب�شاركة 
املالية  اجلوائز  توزيع  مت  وقد  خا�شة  مدار�س  ت�شع 
االأولى  الفئتني  الفائزين من  للطلبة  وجوائز الرت�شية 
التي ت�شم ال�شفوف الرابع واخلام�س وال�شاد�س والفئة 
الثانية التي ت�شم ال�شفوف ال�شابع والثامن والتا�شع . 
املدار�س  طلبة  من  كبري  جمهور  اخلتام  حفل  ح�رس 

واالأهايل الكرام واملعلمات الفا�شالت . 
ع�شواللجنة  ن�شار  �شابات  ديانا  احلفل  افتتحت 
مرحبة  العام  لهذا  الر�شم  م�شابقة  من�شقة  الثقافية، 
�شمن  من  تنظيمها  مت  امل�شابقة  اأن  وقالت  باحل�شور 
الفن  بدور  منها  اإميانا  ال�شنوية  الثقافية  اللجنة  اأن�شطة 
والك�شف  اجلمال  واإظهار  النف�س  عن  للتعبري  كو�شيلة 
عن اإبداعات الطلبة والعمل على تنمية املواهب اخلالقة 
يكون مو�شوع  اأن  اللجنة قررت  اأن  لديهم. وقالت 
نذكر  لكي   « احلياة ... حلوة،  العام:   لهذا  امل�شابقة 
اأنف�شنا اأن احلياة فعاًل جميلة ملن يريد اأن يرى اجلمال 
فيها وانه بالرغم من جميع ال�شعوبات واملتاعب علينا 

اأن نتفاءل وننظر اإلى احلياة بنظرة اإيجابية.« 
التحكيم من نخبة من ذوي االخت�شا�س  تكونت جلنة 
دحدلة،  وداليا  الت�شكيلية،  الفنانة  زرو،  �شامية  وهم 
فنانة وم�شممة، وغاندي اجليباوي فنان ومعلم ر�شم. 
انه  وقالت  التحكيم  جلنة  عن  زرو  �شامية  حتدثت  ثم 
فائزون  امل�شاركني  الطلبة  جميع  فاأن  لها  بالن�شبة 
و�رسحت  اخلا�شة  بطريقتها  مميزة  اللوحات  وجميع 
ال�شنوات  اإلى خربتها ذات  اأ�ش�س التحكيم م�شتندة  عن 
الطويلة يف هذا املجال وتاأمل ان تدخل مادة الفنون يف 
اأهمية يف �شقل  لها من  ملا  للمدار�س  االإلزامية  املناهج 

�شخ�شية الفرد. 
املدار�س امل�شاركة يف هذه امل�شابقة هي : 

املدر�شة املعمدانية .
مدر�شة الرائد العربي . 

املدر�شة الوطنية االرثوذك�شية / ال�شمي�شاين . 
املدر�شة الوطنية االرثوذك�شية / اال�رسفية . 

مدر�شة املونتي�شوري احلديثة . 

حفل توزيع جوائز م�شابقة الر�شم للمدار�س اخلا�شة

اجلائزة االولى  �صاطع حدادين االولى - الفئة االولى

اجلائزة االولى �صلمى وليد ايوب االولى - الفئة االولى

اجلائزة االولى �صوفيا احلاج يو�صف - الفئة االولى

مدر�شة عبد احلميد �رسف الثانوية . 
مدر�شة راهبات الوردية / مرج احلمام . 

مدر�شة راهبات النا�رسة ال�شوريات / جبل احل�شني. 
املدار�س الع�رسية . 
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اجلوائز الفائزة

اجلوائز العينية

تكرمي احلكام

�صورة جماعية
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نشاطات اللجنة الرياضية 

تمكن الالعب زيد اأبو يمن من اإحراز بطولة المملكة لفئة الرجال وذلك بعد فوزه في مباراته  النهائية بعد تغلبه الكبير على 
الالعب زياد عزيز بنتيجة ٤-0.

كما  تاألق الالعبون في جميع المباريات النهائية وكانت النتائج النهائية كما يلي : -

بالمركز  لل�شيدات  ال�شلة  لكرة  االأرثوذك�شي  فريق  توج 
ال�شيدات  الأندية  الثالثة  العربية  االألعاب  دورة  في  الثاني 
والتي اختتمت بفوز نادي �شيدات ال�شارقة بلقب الدورة.

 ٤2/66 بنتيجة  انتهت  التي  الختامية  المباراة  و�شهدت 
ال�سوط  في  خا�سة  قوية  ندية   19/٤٤ الأول  وال�سوط 
ان  اال   22/2٣ االأرثوذك�شي  ل�شالح  انتهي  الذي  الثاني 
في  ال�شارقة  �شيدات  ل�شالح  �شجل  الذي  الكبير  الفارق 

ال�سوط الأول حال دون فوز لعبات الأردن. 
المنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�شمي  احمد  بن  خالد  ال�شيخ  وتوج 
اال�شراف  لجنة  رئي�شة  خليفة  ال  حياة  وال�شيخة  للدورة 
والمتابعة وندى النقبي مديرة الدورة والقن�شل االأردني في 
دبي د. �شائد الردايدة الفرق الم�شاركة حيث توج بذهبية كرة 

ال�شلة نادي �شيدات ال�شارقة وحل االأرثوذك�شي و�شيفا .

العبو والعبات االأرثوذك�صي يح�صدون الذهب في بطولة المملكة المفتوحة بكرة الطاولة لمو�صم 2016

�صيدات االأرثوذك�صي و�صيفًا في الدورة العربية  الأندية ال�صيدات في ال�صارقة

وكما هناأ مدرب االأرثوذك�شي فوز نادي �شيدات ال�شارقة 
العبات  قدمته  الذي  بالم�شتوى  واأ�شاد  الذهبية  بالميدالية 
�شببت  االمريكية  الالعبة  اإ�شابة  ان  م�شيرا  االأرثوذك�شي 
باللعب  محاوالتهن  من  بالرغم  الالعبات  لدى  ارباكًا 

الجوائز والكوؤو�س  الفئات  الفائزين في مختلف  بت�شليم  ال�شرابي  فواز  المهند�س  االتحاد  قام  رئي�س  المباريات  نهاية  وفي 
بح�شور رئي�س واأع�شاء لجنة كرة الطاولة

في  النادي واع�شاء من الهيئة االدارية.
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النادي االأرثوذك�صي يعقد موؤتمرًا �صحفيًا لدورة االألعاب لالأندية العربية  لل�صيدات في ال�صارقة

العبات كرة الطاولة يحرزن الميدالية الف�صية في  دورة االألعاب الثالثة لالأندية العربية

فعاليات  في  م�شاركته ر�شميا،  االأرثوذك�شي  النادي  اأعلن 
دورة االألعاب لالأندية العربية الثالثة لل�شيدات، وبالتحديد 
في م�شابقتي كرة ال�شلة وكرة الطاولة، والتي تفتتح مناف�شاتها 
في اإمارة ال�شارقة بدولة االإمارات العربية المتحدة، يوم 

الثالثاء الموافق 2016/2/2 وحتى 2016/2/12.
وبين االأرثوذك�شي خالل الموؤتمر ال�شحفي الذي عقده في 
مقره بمنطقة عبدون، تفا�شيل الم�شاركة ودور ال�شركات 
الداعمة، حيث ا�شتهل رئي�س النادي مي�شيل ال�شايغ كلمته 
بتقديم ال�شكر لل�شركات الداعمة والتي �شاهمت في توفير 

المبالغ المالية وهي: 
وال�شركة  نا�شونال  دهانات  و�شركات  االأردنية  الملكية 
للت�شويق.  امانينا  و�شركة  الفنية  لالن�شاءات  العالمية 
م.  ال�شر  اأمين  ح�شره  الذي  الموؤتمر  في  وتحدث 
�سليم  بالنادي  الريا�سي  الن�ساط  ومدير  حمارنة،  رفيق 
فريقي  والعبات  االدارة،  مجل�س  واع�شاء  �شماوي، 
الملكية زينب  الفني، مندوب  ال�شلة والطاولة، والجهاز 
زنانيري، ومندوب نا�شونال ميرفت القي�شية، ومندوب 
امانينا  �شليبا عمي�س، الذين اأكدوا اأهمية دور الريا�شة في 
تطوير المجتمع، وواجب القطاع الخا�س في دعم االأندية 
والمنتخبات الوطنية ، وبينوا اأن فريق االأرثوذك�شي في 
لعبتي ال�شلة والطاولة ي�شتحق الدعم والم�شاندة، معربين 

حققت العبات فريق االأرثوذك�شي لكرة الطاولة، ميدالية 
الثالثة  االألعاب  دورة  مناف�شات  في  لر�شيدهن،  جديدة 
االإماراتية،  ال�شارقة  مدينة  في  تقام  التي  العربية  لالأندية 
بالميدالية  الوديان  وبراء  �شامي  تينا  ظفرت  حيث 
مناف�شاتها  اختتمت  التي  الزوجي،  لم�شابقة  البرونزية 
بم�شاركة 10 اأندية، وكان االأرثوذك�شي قد ح�شد الميدالية 

الف�شية لم�شابقة الفرق.
وقد مثل النادي الالعبات �شوار ابو يمن ، تيماء ابو يمن، 

براء الوديان ، تينا خوري 
وا�شرف على تدريب الفريق المدرب يو�شف ا�شعد

عن االأمل في تحقيق الفريقين نتائج ايجابية في الدورة، 
والعودة بلقبي م�شابقتي كرة ال�شلة وكرة الطاولة.

من جانبه اأكد �شماوي، ان تح�شيرات الفريقين اقت�شرت 
مع  ودية  مباريات  واقامة  الداخلية،  المع�شكرات  على 
فرق النا�شئين بالنادي، وعدد من الفرق المحلية، وي�شم 
وفد كرة ال�شلة الذي يراأ�شه زهير ن�شار، المدرب الفني 
هيثم طلب، والمدرب د. �شير�شا نغوي، والمعالج ر�شيد 
الالعبات:  اإلى  اإ�شافة  غنيم،  ن�شرين  واالإدارية  جابر، 
الحبيبي  وحياة  حب�س  وروبى  نا�شر  ولبنى  هل�شة  دينا 
وتاال عوي�س والنا ال�شناع وجوانا حداد ومرح بركات 
وميرا موندو فرح فوزي وعنود العا�شي، والمحترفتين 

االأميركيتين فيكي وتي�شيا.
وفي م�شابقة كرة الطاولة، ي�شارك االأرثوذك�شي بفريق 
المدرب  يقوده  والذي  المحلي،  الدوري  لقب  حامل 
يو�شف اأبو يمن، وي�شم الالعبات: �شوار اأبو يمن وتيماء 

اأبو يمن وبراء الوديان وتينا خوري.

تقدمه  كانت  الذي  الم�شتوى  ان  اال  الجماعة  بروح 
الالعبات المحترفات كان قويا واثر على نتيجة المباراة.

الالعبات  ان  اال  االأول  المركز  تحقيق  ناأمل  كنا   : وقال 
على  بالوقوف  و�شنقوم  بهن  فخور  وانا  عليهن  ما  قّدمٍنَ 

مواطن ال�شعف لدينا لنتفاداها في الم�شتقبل.
القن�صل االأردني:  فخور بفريق االأردن   

اكد القن�شل االأردني في دبي د. �شائد الردايده انه فخور بما 
قدمته العبات االأرثوذك�شي من اأداء قوي واأ�شاف: يكفي 
م�شاركة  تمثل  التي  البطولة  نهائي  الى  االأردن  اأن و�شل 
اقوى الفرق العربية ونجح االأرثوذك�شي في عك�س �شورة 
طيبة عن م�شتوى الريا�شة وكرة ال�شلة في االأردن بتفوقه 

على العديد من الفرق القوية الم�شاركة في الدورة.
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نشاطات اللجنة الرياضية اجمل تعليق

النادي االأرثوذك�صي ي�صت�صيف بطولة غرب اآ�صيا الندية الرجال بالفترة من 17 – 2016/2/22

الأندية  اآ�شيا  غرب  بطولة  االأرثوذك�شي  النادي  ا�شت�شافة 
الرجال لكرة ال�شلة خالل الفترة من 17 – 2016/2/22  
في �شالة اإميل حداد بالنادي االأرثوذك�شي بم�شاركة �شتة 

فرق وهي:- 

االأردن             النادي االأرثوذك�شي 
اإيران               نادي بترو�شيم ، نادي اآزاد

لبنان                نادي الريا�شي ، نادي  ال�شانفيل
العراق             نادي ال�شرطه   

كان م�شتوى البطولة عالي الم�شتوى فنيًا والمناف�شة قوية 
جدًا للتاأهل الى نهائيات اآ�شيا لالأندية حيث تاأهل ثالثة فرق 
االيراني  بترو�شيم  نادي  وهم  االأ�شيوي  اال�شتحقاق  اإلى 

العراقي حيث  ال�شرطة  اللبناني ونادي  الريا�شي  ونادي 
تن�س التعليمات على تاأهل نادي من كل دولة فقط .

الفرق  مع  الم�شتوى  قريبة  مباريات  النادي  فريق  وقدم 
الم�شاركة علمًا انه لم يحالفه الحظ للتاأهل . 
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خـــــاطـــرة

في الحادي والع�شرين من �شهر اآذار من كل عام ت�شادف ذكرى 
االأمة  بذاكرة  الحدث  هذا  ارتبط  وقد  الخالدة،  الكرامة  معركة 
منذ العام 196٨، حيث لقن اأبطال الجي�س العربي واإخوانهم في 
المقاومة الفل�شطينية العدو االإ�شرائيلي والذي كان يروج لمقولته 
المعركة  هذه  بطل  ين�شوه.  لن  در�شًا  يقهر«  ال  الذي  »الجي�س 
االأولى  الفرقة  قائد  الجازي  حديثة  م�شهور  الركن  الفريق 
المقدمة  في  فرقته  وقادة  �شباطه  خيرة  و�شع  اآنذاك،والذي 
بخالف التكتيكات الع�سكرية وكان عدد ال�سهداء من ال�سباط اأكثر 
االإن�شحاب.  وعدم  ال�شمود  اأجل  من  وذلك  الجنود،  من  عددًا 
و�شمد الجي�س ورجال المقاومة في المعركة التي ا�شتمرت 1٨ 
مع  الجندي  »التحم  حديثة  م�شهور  القائد  قول  حد  وعلى  �شاعة 
في  والفل�شطينية  االأردنية  الدماء  و�شالت  المزارع  مع  الفدائي 

وادي االأردن االأخ�شر دفاعًا عن تراب الوطن«.
ال�شاعة  الهجوم  بداأ  اآنذاك  العدو  حرب  وزير  ديان  مو�شيه 
الخام�شة فجرًا وكان قد جمع ال�شحفيين �شباحًا في مدينة اأريحا 
حيث اأبلغهم اأنه خالل �شاعات �شيدعوهم اإلى �شرب ال�شاي على 
مرتفعات ال�شلط حيث كان يحلم باإقامة حزام اأمني �شرقي النهر.

وجه  في  قويا  �شمودًا  والفل�شطينية  االأردنية  القوات  �شمدت 
ي�شبق  لم  التي  المهاجمة  والمدرعات  االإ�شرائيلية  الغارات 
االإ�شرائيليين  جعل  مما  ال�شمود،  هذا  مثل  واجهت  اأن  لها 
يتراجعون الأول مرة ويطلبون وقف اإطالق النار بعد مرور 
1٨ �شاعة، وان�شحبوا من المعركة تاركين مدرعاتهم  المدمرة  

وهم يجرون اأذيال خيبتهم .
ولد م�شهور حديثة الجازي في قرية الح�شينية بمحافظة معان 
الثقافة في مركز  عام 192٨ وفي عام 19٤6 التحق بجناح 
العام  المر�شحين في  تاأهيل  بدورة  ا�شترك  ثم  العبدلي، ومن 
19٤7 وكان رقمه الع�شكري )505( وفي العام 1962 اأ�شبح 
قائد اللواء المدرع االأربعين، وقائدًا للجبهة ال�شرقية ثم قائدًا 
للفرقة االأولى عام 1967 والتي كان لها �شرف �شد العدوان 
وفي  21/اآذار/196٨.  في  الكرامة  معركة  في  ال�شهيوني 
1970/6/11 عين قائدًا عامًا للقوات الم�شلحة االأردنية حتى 
ايلول. احداث  قبيل  التقاعد  على  احيل  حيث   1970/9/16

وعين م�شت�شارًا لجاللة الملك ح�شين طيب الله ثراه.
كلية  من  الع�شكرية  العلوم  في  البكالوريو�س  �شهادة  يحمل 
بطالقة،  االنكليزية  ويتكلم   195٨ عام  الباك�شتانية  االأركان 

وا�شترك بعدة دورات دروع في امريكا.
كان  حيث  الثمانينيات  اأوائل  في  حديثة  م�شهور  البا�شا  ْعرفُت 
والتجارة  للمالحة  الخا�س  القطاع  في  �شركات  عدة  ا�ش�س  قد 
وال�شناعة ومنها �شركة تعبئة المياه المعدنية »غدير« وكان مثال 

م�شهور حديثة اجلازي

بالحيوية  الممتلئ  االأعمال  رجل 
مجال  في  الفق  و�سعة  والن�ساط 
اأنه  كما  والتجارة.  االأعمال  ادارة 
االأولى  الدرجة  من  �شيا�شيًا  كان 
ن�شاطات  عدة  في  �شارك  حيث 
الوطن  م�شتوى  على  وفعاليات 
العربية  للق�شايا  دعمًا  والخارج 
الفل�شطينية،  الق�شية  راأ�شها  وعلى 
بحق  حديثة  م�شهور  يكون  وبهذا 
ورجل  �شلبًا  و�شيا�شيًا  فذًا  ع�شكريًا 

�شويًا  القدرات  هذه  يجمع  رجاًل  تجد  ما  ونادرًا  ناجح،  اأعماٍل 
وي�شتطيع اأن يبدع فيها.

يقول م�شهور حديثة: » اإن من يحمل ال�شالح عليه اأن يقد�س 
العدو  نحو  دائما  ي�شوب  اأن  يجب  ال�شالح  فهذا  حرمته، 
ال�شهيوني، فاأهلنا في فل�شطين ينادوننا فال نجعلن بذور الفرقة 

والفتنة تتغلغل اإلى نفو�شنا فيذهب ريحنا«.
اأما عن راأيه في عملية ال�شالم فيقول:  » نحن دعاة �شلم ونريد 
اأن يكون ال�شلم م�شرفًا يعيد الحقوق الم�شلوبة، واإ�شرائيل تريد 
ال�شلم  هذا  اأن  اأعتقد  ال  اأنا  معًا،  واالإقت�شاد  واالأر�س  ال�شلم 
طوال  به  تحلم  تكن  لم  ما  اإ�شرائيل  اأعطى  واأنه  االأمة  يخدم 

تاريخها«.
ويعتقد م�شهور حديثة باأن هذه الفترة من تاريخ االمة �شتنطوي 
و�شتكبر االأمة وال يمكن الإ�شرائيل اأن ت�شيطر عليها واإن تهينها 

حيث ال يوجد م�شتحيل اإذا توفرت االإرادة.
 7٣ عن   2001 الثاني  ت�شرين   6 في  حديثة  م�شهور  توفي 
عامًا. رحم الله البا�شا اأبا رمزي اأحد رجاالت االأردن الذين 
�شدقوا الوعد، حيث اأم�شى حياته حرًا عزيزًا مكرمًاً مرفوع 

الهامة، ال يخ�شى في الحق لومة الئم.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة

 يف ذكرى معركة الكرامة

الملك  جاللة  له  المغفور 
الركن   والفريق  الح�صين 
حديثة  م�صهور  المرحوم 
على ظهر احدى المدرعات 
تركها  التي  اال�صرائيلية 

العدو في ار�ض المعركة


