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لقاء مع اعضاء
 السيدة  م. ميسون حدادين
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اللجان العاملة يف النادي 
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حفل تكرمي موظفي النادي  
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كلمة العدد

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

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

بقلم 
رىل هاين السماعني 

رئيسة حترير النشرة  
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معنى احلرية

الحرية جزء من حقوق االن�شان ..
وهناك الحرية المطلقة غير المن�شبطة التي تخرج عن حدود حق 

الفرد والمجتمع وتتحول اإلى اإ�شاءة لهما. ال نختلف مع ذلك.
ولكن من يفهم معنى الحرية وحدودها؟

من يقدر طعم الحرية اإن تذوقها، ومن يحافظ عليها؟ 
اآدم اخطاأ... 

وحواء بررت ..
وكالهما فقدا ما اأعطي لهما. 

الحرية فكرة نجدها في اأحالمنا، وواقعنا يترجم قيودها وحدودها. 
تعلمنا ان نقيد حتى حرية اأفكارنا.

تعلمنا بان القيد هو حرية. 
يريدونه  الذي  ال�شجن  وبذات  باأفكارهم  مقيدون  الأنهم  المقيدة  الحرية  علمونا  هم 

لغيرهم.
هم تع�شاء واأرادوا التعا�شة لالآخرين. 

نقول باأن مع الحرية تاأتي الم�شوؤولية! لماذا؟ 
لماذا ال نقول باأن مع الحرية تاأتي ال�شعادة اال�شتثنائية؟

لنا  يحقق  ما  كل  و   ... ...والتعبير  الحركة  و   ... القول  و   .. الفكر  حرية 
ال�شعادة.

فياأتي عاقل ويقول: تمهل .. و يذكّر باأنه ال حرية اأر�شية مع قوانين ان�شانية. 
الحرية المطلقة... اإلهية !
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شعــــر

املزمور املئة وال�شابع والع�شرون

تهنئة بعيد األضحى

يتقدم النادي الأرثوذك�سي بكافة هيئاته وجلانه وموظفيه باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإلى قائد الوطن جاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني املعظم والعائلة الها�سمية الكرمية 

بحلول عيد الأ�سحى املبارك اأعاده الله على اجلميع باخلري واليمن والربكات .

كما يقدم النادي الأرثوذك�سي اأجمل التهاين لأع�سائه وموظفيه ...عيدًا �سعيدًا وكل عام 

وانتم بخري .  

َفبَاِطًلا  ٱْلبَْيَت،  ٱلرَّبُّ  يَْبِن  لَْم  إِْن   1

يَْتَعُب ٱْلبَنَّاُؤوَن. إِْن لَْم يَْحَفِظ ٱلرَّبُّ 

ٱْلَمِدينََة، َفبَاِطًلا يَْسَهرُ ٱْلَحارُِس. 

إِلَى  رُوا  تُبَكِّ أَْن  لَُكْم  ُهَو  بَاِطٌل   2

ِريَن ٱْلُجلُوَس، آِكِليَن ُخْبزَ  ٱْلِقيَاِم، ُمَؤخِّ

ٱْلأَْتَعاِب. لَِكنَُّه يُْعِطي َحِبيبَُه نَْوًما. 

 ، 3 ُهَوَذا ٱْلبَنُوَن ِميرَاٌث ِمْن ِعْنِد ٱلرَّبِّ

ثََمرَُة ٱْلبَْطِن أُْجرٌَة. 

أَْبنَاُء  َهَكَذا  َجبَّاٍر،  ِبيَِد  َكِسَهاٍم   4

ِبيبَِة.  ٱلشَّ

ِمْنُهْم.  َجْعبَتَُه  َملَأَ  ِللَِّذي  ُطوبَى   5

ِفي  ٱْلأَْعَداَء  يَُكلُِّموَن  بَْل  يَْخزَْوَن  لَا 

ٱْلبَاِب.
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أصدقاء النشرة

بروتوكوالت حكماء �شهيون

كتب وكتاب

يعتبر كتاب بروتوكوالت حكماء �شهيون اخطر كتاب 
ظهر في العالم، حيث لم يعرف العالم كتاباً  اأثار �شجة 

اأكثر من ال�شجة التي اأثارها هذا الكتاب . 
لقد عقد زعماء ال�شهيونية 23 موؤتمرا منذ عام 1897 
بتاريخ  القد�س  في  عقد  التي  الموؤتمر  اأخرها  وكان  م 
من   300 الموؤتمر  هذا  في  اجتمع  حيث   1951/8/14
اعتى الرجال ال�شهاينة يمثلون 50 جمعية يهودية حيث 
قرروا في خطتهم ال�شرية ا�شتعباد العالم كله تحت تاج 

ملك من ن�شل داوود وذلك عن طريق : 
• القب�س على زمام االأمور في العالم . 

• اإ�شاعة الفو�شى واالإباحية بين ال�شعوب . 
• ت�شليط المذاهب الفا�شدة على عقول اأبنائه. 

• تفوي�س كل دعائم الدين والوطنية والخلق القويم . 
يهودي  بزعيم  اجتماعها  اأثناء  فرن�شية  �شيدة  ا�شتطاعت 
تلك  اختال�س  فرن�شا  الما�شونية في  اأوكار  احد  كبير في 
البروتوكوالت والفرار بها .. وقد ذعر اليهود ذعرًا 
محاولين  البروتوكوالت  تلك  ن�شر  تم  عندما  �شديدًا 

التن�شل منها دون جدوى.
البالغ  بالبرتوكوالت  جاء  ما  اأهم  من  بع�شًا  يلي  وفيما 

عددها 24 بروتوكوال. 
البروتوكول الأول : ال�شيا�شة يجب اال تتفق مع االأخالق 

مع التركيز على ن�شر الخمر والمجون والف�شاد . 
البروتوكول الثالث : ن�شر الفقر بين ) االمميين – غير 
اليهود ( حيث ال معنى لحرية الكلمة وحقوق االإن�شان. 
البروتوكول الرابع : يجب ان تقام الجمهوريات على 
اال�شتبداد والفو�شى والمناف�شة المادية وتحويل المجتمع 
اجل  من  مكافحا  االأخالق  منحل  القلب  غليظ  الأناني 

المال والملذات . 
البروتوكول الخام�س : ن�شر التع�شبات الدينية والقبلية 

وال�شيطرة على الراأي العام . 
بوجه  تقف  التي  الدول  اإرهاق   : ال�سابع  البروتوكول 

مخططاتهم بحروب مع جيرانها. 
البروتوكول الثامن : يجب اأن يعهد بالمنا�شب الخطيرة 
اأوامر  ع�شوا  اإذا  حتى  ال�شمعة  و�شييء  الفا�شدين  اإلى 

اليهود تتم محاكمتهم و�شجنهم . 
ال  الذين  ال�شعب  ممثلي  دعم   : العا�سر  البروتوكول 
الى  المتعلمين  و�شول  منع  مع  بالملذات  اال  يفكرون 

مجال�س ال�شعب .
ع�سر:  الحادي  البروتوكول 
في  المعينة  الدمى  حماية 

المنا�شب الح�شا�شة .
 : ع�سر  الثاني  البروتوكول 
ال�شيطرة على دور الن�شر مع 
م�شادرة الن�شرات المعار�شة 
بحجة اإنها تثير الراأي العام . 

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 

البروتوكول الثالث ع�سر : الهاء الجماهير باأنواع �شتى من 
المالهي واالألعاب والتحكم بنتائجها ل�شغلها عما يحاك لها. 
وا�شاتذه  روؤ�شاء  اإعداد   : ع�سر  ال�ساد�س  البروتوكول 

الجامعات وفق برنامج �شري متقن . 
الإثارة  خطباء  اإعداد  يجب  ع�سر:  الثامن  البروتوكول 
ا�شطرابات بين اأفراد ال�شعب للتعرف على المعار�شين. 
البروتوكول التا�سع ع�سر: يجب العمل على نزع تاج 
ال�شجاعة عن ال�شيا�شي بو�شعه �شمن مراتب الل�شو�س 
ال�شيا�شية  الجرائم  اإلى  المجتمع  ينظر  والمجرمين حتى 

كالجرائم الجنائية . 
البروتوكول الع�سرون: حين يحكم ال�شهاينة العالم يجب 
اأن يكون حكمهم خاٍل من الف�شاد المنت�شر باالأنظمة التي 

�شنعوها حتى ي�شعر العالم بالفرق بين النظامين . 
النظام  ي�شتقر  حين  والع�سرون:  الثاني  البروتوكول 
ال�شهيوني �شيكون وا�شحا للجميع بان الحرية ال تقوم 
الحرية  االأفراد  على االنحالل والف�شاد ولي�س من حق 

بعمل ما يحلو لهم . 
االأخالق  فر�س  يتم  والع�سرون:  الثالث  البروتوكول 
في دولة �شهيون و�شتكون معاقرة الخمر جريمة كبرى 

الأنها تجعل االإن�شان والحيوان �شواء .
البروتوكول الرابع والع�سرون : يجب ان يكون ملك الدولة 
ويخاطبهم  رعاياه  جميع  من  ومعظمًا  محبوبًا  ال�شهيونية 

كثيراً  مما يجعل الحاكم وال�شعب في ان�شجام تام. 
ب�شكل  اأيامنا هذه تخ�شع  في  العالم  ان معظم حكومات 
مبا�شر او غير مبا�شر ل�شطوة ال�شهيونية حيث اأن اغلبها 
مدين بديون ال ت�شتطيع �شدادها فراأ�س المال ال�شهيوني 
ي�شعب  ثقيلة  ب�شال�شل  وقيدهم  العالم  �شعوب  ا�شتعبد 

التخل�س منها !!! . 
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االعضاء يكتبون

الدكتور سميح 
جنيب خوري

بداًل  يحل  اأن  يمكن  ال  الهية،  ف�شيلة  التوا�شع 
لمعرفة  االأعلى  مثلنا  الم�شيح  اأخرى.  ف�شيلة  منها 
االت�شاع الحقيقي، فهو يقول : » تعلموا مني الني 

وديع ومتوا�شع القلب » ) متى 11 : 29 ( . 
االإن�شان،  بما هو  داخلي  يقيني  �شعور  التوا�شع هو 
بكل  الذاتي  ال�شخ�شي  بتوا�شعه  ي�شعر  فالتوا�شع 
اإقتناع ور�شى. لذلك اإن و�شعته في و�شط العظماء 
مع  ليجل�س  دعوته  واإذا  هو،  كما  متوا�شعًا  يبقى 
ذاته،  في  ال�شادق  المتوا�شع  هو  فهو  ال�شعاليك 
والدرجات  واالألقاب  والرتب  باالأو�شمة  اإن رفعته 
فهو المتوا�شع نف�شه، لي�س عنده عظمة اأو كبرياء اأو 
اعتداد بالنف�س وال قيد اإن حله ال ي�شتكى كاأنه قد اأخذ 

منه �شيء وال يحقد، الن اإت�شاعة هو حقيقة ذاته. 
وثقته  اإيمانه  بكل  الله  على  يتكل  اإن�شان  المتوا�شع 
و�شاكرًا  العون  طالبًا  دائمًا  اليه  ويرجع  ورجائه، 

على كل حال . 
للتوا�شع،  دائما  تابعه  كف�شيلة  الوداعة  تاتي  ثم 
اأنها تنبع منه فعالً ، فكل متوا�شع وديع.  وال�شبب 
فلي�س المتوا�شع من يقول النا�س عنه اأنه متوا�شع، 
ولكن المتوا�شع هو الذي ت�شهد له حياته كلها عماًل 
تنك�شف  ف�شيلة  فهي  الوداعة  اأما  و�شلوكًا.  وقواًل 
وي�شهد  وتثبت  بالمحبة.  والله  النا�س  مع  بالتعامل 
لها حينما ت�شتظهر على الذم بال�شكر، وعلى التهديد 
بالم�شالمة، واإذا اأعطيت القيادة فهي اأقدر ما تكون 
الع�شيان  عن  والتغا�شي  المخالفة  تحمل  على 
هي  ومرات  مرة  الم�شيء  عن  وال�شفح  والتمرد 
الياأ�س  على  اأناتها  وتطيل  الغ�شوب  قلب  ت�شتر�شى 

وال تياأ�س اأبدًا. والوداعة ت�شتح�شن المحبة دائمًا . 
اأما طول اأناة، تعني طويل الروح اأو طويل النف�س، 
ف�شيلة  وتعتبر  واالحتمال.  ال�شبر  عن  كناية  وهي 
اأو  المعلم  اأو  المدير  بها  يت�شف  �شفة  اأهم  االناة 

مفهومنا عن التوا�شع والوداعة

الم�شوؤول  الرئي�س  اأو  المربي 
عن اآخرين. 

وثيقة  �شله  ذات  وهي 
ومن  واالت�شاع.  بالوداعة 
ما  غالبًا  االناة  طويل  �شفات 
وهذه  الغ�شب،  بطيء  يكون 
وجاء  الله.  �شفات  من  �شفة 
في ر�شالة القدي�س بول�س الهل 

روما : » اأم ن�شتهين بغنى لطفه واأمهاله ) احتماله( 
وطول اأناته .« ) رو 2 : 4(. واأما محتملين بع�شكم 
لوال  النه  الهية،  ف�شيلة  فهذه  المحبة.  في  بع�شاً  
احتمال الله لخطايانا وعقولنا لفنينا، ولطفه واحتماله 

لك يقودك اإلى التوبة. 
وحقيقة، االحتمال هو فعل مبا�شرة من اأفعال طول 
يكون  ال  المعامالت  في  االحتمال  وبدون  االأناة. 
�شكر  وال  ر�شى  وال  هدوء  وال  �شالم  وال  وفاق 
توا�شع  هو،  االإن�شاني  ال�شلوك  ومنهج  محبه.  وال 
ما  وهذا  محبة،  مع  احتمال  اأناة،  طول  وداعة، 

ركز عليه ال�شيد الم�شيح . 
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لقاء مع األعضاء

اأجرى اللقاء رلى ال�سماعين 
رئي�شة تحرير الن�شرة 

بان  نعتقد  باإنجازاتكم و  نادينا و  اأع�شاء  بكم  نفتخر 
كاًل منكم  في موقعه هو ق�شة نجاح نريد  اأن نبرزها 

و ندونها و نوثقها   الأطفالنا ليحتذوا بها.  
ت�شرفت بلقاء ال�شيدة   المهند�شة مي�شون اأكرم حدادين 

و دار بيننا الحديث التالي:    
» اأنا من اأ�شرة مكونة من ثمانية اأفراد، متزوجة من 

المهند�س عامر حدادين ولي ثالثة اأبناء: 
 نتالي وعي�شى ومريا .

الهند�شة  درجة البكالوريو�س في  على   ح�شلت 
جامعة  من  وج�شور  طرق  تخ�ش�س  المدنية 
عملت   ،1990 عام  ال�شوفيتي  االتحاد   / مادي 
تخريجي  الخا�س اأول خم�شة اأعوام من  بالقطاع 
عام  في  الكبرى  في اأمانة عمان  تعيني  تم  ثم  ومن 

املهند�شة مي�شون اأكرم حدادين

تتميز  والتي  التنفيذ  دائرة  في  كمهند�شة   1996
على  م�شرفة  الميداني.  عملت  كمهند�شة  بعملها 
الخلطات االإ�شفلتية لتعبيد �شوارع العا�شمة . وكنت 

المهند�شة الوحيدة بين ) 48 ( مهند�شًا . 
عملي  في  والتحديات  ال�شعاب  من  كثيرًا  واجهت 
النهار  في  الميدان  عملها  يتطلب  امراأة  لكوني 
باالإ�شافة لالأعمال الليلية كون من متطلبات اأعمال 
باالإ�شافة  لياًل،  الرئي�شية  ال�شوارع  تعبيد  الدائرة، 
لت�شليمي اأعمال التعبيد لجميع المناطق الجديدة والتي 
تم �شمها اإلى اأمانة عمان الكبرى ) كالجيزة، مرج 

الحمام، ناعور، ح�شبان، الموقر، واأُحد(. 
عملت بظروف �شعبة جدا كتحمل درجات الحرارة 

للخلطة االإ�شفلتية والتي تتراوح بين  
تقبل  من  عانيت  مئوية  درجة   )  160 – 120  (
بقبول  معهم  تعاملت  الذين  الموظفين  من  الكادر 
القرار  �شاحبة  هي  مهند�شة امراأة  تكون  اأن  فكرة 
والم�شوؤولة في الموقع.  تعر�شت الإطالق عيارات 
زادني  ما  وهذا  ح�شبان  بمنطقة  عملي  خالل  نارية 
عزمًا واإ�شرارًا الأكمل م�شيرتي المهنية دون كلل. 
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لقاء مع األعضاء

وداع

لل�ساعر عمر اأبو ري�سة

بترفيعي  الم�شوؤولين  من   ارتاأت اإدارتي الحكيمة 
والذي  وك�شارة اأمانة عمان  خالطات  ق�شم  لرئي�س 

موقعه وادي القطار. 
الق�شم واأكثر  هذا   كنت اأي�شا اأول امراأة ارتادت 
مهند�شة دامت خدمتها بهذا الق�شم والتي بلغت اأربع 

�شنوات ون�شف . 
 اأ�شـــابـتني ذبحـتـــان �شـــدريتان اأثناء عملي بق�شم 

الخالطة  والك�شارة . 
ح�شلت على تكريم الموظف المتميز لخم�شة اأعوام 
متـتــــاليــــة ) مـــوظــــف ذو اأداء عــــاٍل من عام  

 .)2007– 2002 (
تمييز كمهند�شة عربية  تكريم ودرع   ح�شلت على 
نقابة   / العربيات  المهند�شات  لجنة  من  مبدعة 

المهند�شين االأردنيين .

�شمو االأميرة ب�شمة  من  تكريم  على  اأي�شًا  وح�شلت 
في اأمانة عمان  متميزة  رائدة  كموظفة  المعظمة 
نجاحي  ق�شة  �شرد  في  الخا�س  طلبها  مع  الكبرى 

للح�شور بمنا�شبة يومي عيد المراأة وعيد االأم . 
في  للمختبرات االإن�شائية  كمديرة  واالآن اعمل 

اأمانة عمان الكبرى .
نحن اأع�شاء النادي االأرثوذك�شي من عام 1982 . 

النادي االأرثوذك�شي يعني لي الكثير ) ال�شكينة والراحة 
مرموق  ناٍد  في  ع�شوا  لكوني  والفخر  واال�شتمتاع 
ورفيع الم�شتوى(. وبراأيي النادي رائع بموقعه ولي�س 
بحاجة اإلى اأي تعديل وانتماوؤنا له كبير. موقعه متميز 
وا�شتراتيجي ومنطقته هادئة وحيوية وعامرة بال�شكان، 
الرائع، خدماته متميزة ير�شي  اآمن جدا لموقعه  وهو 

ويراعي كافة االأعمار بمرافقه المميزة .«

قفي ، ال تخجلي مني فما اأ�شقاك اأ�شقاني
كالنا مرَّ بالنعمى مرور الُمتَعِب الواني

وغادرها .. كوم�س ال�شوق في اأحداق �شكراِن
قفي ، لن ت�شمعي مني عتاب الُمْدَنِف العاني
فبعد اليوم ، لن اأ�شاأل عن كاأ�شي وندماني
خذي ما �شطرْت كفاِك من وجٍد واأ�شجاِن

�شحائُف ... طالما هزْت بوحٍي منك األحاني
خلعُت بها على قدميك ُحلم العالم الفاني!
لنطٍو االأم�َس ، ولن�شدْل عليه ذيل ن�شياِن
فاإن اأب�شرتني ابت�شمي وحييني بتحناِن

و�شيري ، �شير حالمٍة وقولي .... كان يهواني!
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نشاطات اللجنة الثقافية

الموافق  الثالثاء  يوم  الثقافية  اللجنة  ا�شت�شافت 
مديرية  من  الم�شاعيد  فواز  الرائد   ،2016/8/9
بعنوان   محا�شرة  الإلقاء  وذلك  المخدرات  مكافحة 
» االإدمان على المخدرات وطرق العالج «. وقد 
تحدث عن المخدرات واأنواعها وكيفية الوقاية منها 
واالنتباه اإلى ال�شخ�س المدمن وكيفية متابعته، وقام 

 Kids( لالأطفال  افالم  اأم�شية  الثقافية  اللجنة  اأقامت 
Movie Night ( يوم الثالثاء الموافق 2016/8/2، 

�شابا  حليم  قاعة  في  م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  تمام  في 
النادي  الأطفال   )  Kung fu Panda  ( فيلم  بعر�س 
و�شيوفهم من عمر ثالث �شنوات اإلى ع�شر �شنوات، 
وقد ح�شر من االأطفال ما يقارب )130( طفاًل مع 

ذويهم حيث كان العر�س ممتعا و�ّشيقًا . 

حما�شرة » االدمان على املخدرات وطرق العالج«

Kids Movie Night

باإعطاء فكرة عن المركز العالجي المجاني والذي 
يتم فيه التعامل ب�شرية تامة .

خالد  ال�شيد  اللجنة  رئي�س  قام  المحا�شرة   نهاية  وفي 
على  المحا�شر  واأجاب  اال�شتف�شار  باب  بفتح  قعوار 
جميع االأ�شئلة التي طرحت من الجمهور و�شكر رئي�س 
اللجنة  الرائد فواز الم�شاعيد اللقائة المحا�شرة ال�شيقة.
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الـصحـــافـــة

AMMAN — Established in 1994, the Royal Institute 
for Inter-Faith Studies (RIIFS) has been working for 
decades to achieve HRH Prince Hassan’s vision of 
religious pluralism and interfaith harmony, according 
to its director. 
RIIFS Director Majeda Omar said Prince Hassan first 
initiated dialogue between adherents of different faiths 
in the 1970s. 
“Imagine how the world would have been if the call 
for dialogue was as active forty years ago,” she said, 
adding that the prince’s vision extended beyond Jordan 
to include the whole region.  
Omar, who holds a PhD in philosophy from the 
University of Edinburgh, is the first female director of 
the institute.
At the RIIFS, she is building on the efforts of her 
predecessors to keep the institute and its message “alive 
and strong”, she told The Jordan Times in a recent 
interview. 
Established under the patronage of Prince Hassan, the 
RIIFS provides a venue for the interdisciplinary study 
and rational discussion of religion and religious issues, 
with particular reference to Christianity in Arab and 
Islamic society, according to its website.
More recently, the RIIFS has broadened its focus to 
include all issues pertaining to religious and cultural 
diversity, regionally and globally.
“From the start, the RIIFS aimed at highlighting the 
Arab Christian presence in Jordan and the Arab world. 

HRH Prince Hassan meets with Pope Francis in the Vatican earlier 
this year. The Royal Institute for Inter-Faith Studies is working 
to achieve Prince Hassan’s vision of interfaith harmony (Photo 

courtesy of RIIFS)

It drew attention to Christians’ 
various issues and concerns,” 
Omar said. 
She stressed the importance 
of “intra-existence”, which 
she said was a term that 
Prince Hassan prefers to 

With a vision of ‘intra-existence’, 
institute focuses on interfaith 
harmony in Jordan, region
By Rula Samain - Aug 07,2016

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

املعهد امللكي للدرا�شات الدينية 

واحلفاظ على التعددية 

“coexistence”.  
The institute produces publications that study and 
document issues related to Christianity and Muslim-
Christian relations, the director added. 
Among these are Al Nashra, a forum for interfaith 
issues, and Muqabasat Hadariya, a journal featuring 
articles and essays focusing on issues related to 
religions, cultures and civilisations.  
In 2013, the institute issued the first of a multivolume 
who’s who chronicling the biographies of Arab 
Christians in Islamic times. 
“A great effort was exerted to issue the dictionary 
titled ‘Mujam Alam Al Masihiyyin Al Arab fil Usur Al 
Islamiyya’ [A who’s who of Arab Christian notables in 
Islamic times],” Omar said
RIIFS started work on the publication in 1996 and is 
now preparing the third volume, she noted, adding that 
the volumes would be translated into English. 
As well as its publishing efforts, the RIIFS also hosts 
scholars from around the world and works with local 
and international institutions to address critical issues. 
The institute has become a reference point for those 
studying ways to combat terrorism and extremist 
ideology worldwide, according to Omar. 
“The RIIFS is approached by international organisations 
for consultations on different topics relating to 
combating extremism,” she said.
In its efforts to combat terrorism, the institute has 
carried out youth training courses, focusing on global 
and human values.
It has also promoted the Amman Message, through 
conferences, training programmes and publications, 
targeting religious Islamic figures, young people, 
academics and the media, Omar added. 
Launched in 2004, the Amman Message is a declaration 
aimed at clarifying the true nature of Islam to the world.
“The institute is playing a significant role in addressing 
extremist ideologies,” she said.
E-mail: rulasamain@gmail.com
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اخبار النادي

لجنة العالقات العامة 
1- ال�شيدة ديان ال�شراف زريقات     رئي�شًا  

2- الدكتور منير عماري 
3- الدكتور خليل االطر�س       مقررًا

4- ال�شيدة هيام حلته 
5- ال�شيدة ربى عطالله نينو 

6- ال�شيد و�شام هاني اللداوي
7- ال�شيد غ�شان حجاره

اللجنة الثقافية 
1- ال�شيد خالد قعوار                      رئي�شًا  

2- ال�شيد �شهيل بدوان قطامي  
3- الدكتور ا�شرف حداد 

4- ال�شيد طوني خليل ال�شامي 
5- ال�شيد نادر �شنودى                مقررًا

6- فيرا خمي�س جبران 
7- الدكتور ح�شام قعوار

لجنة الن�سرة 
1- ال�شيدة رلى ال�شماعين               رئي�شًا 

2- ال�شيد كميل رفيدي 
3- د. ماهر زبانة 

4- د. روؤول ن�شر 
لجنة الرقابة والتدقيق

1- ال�شيد اإيليا وكيله                     رئي�شًا
2- ال�شيد  اأيمن جميعان
3- ال�شيد  نعيم خوري

4- ال�شيد  �شوقي نقل
5- ال�شيد �شفيق بط�شون

6- ال�شيد رامي غطا�س                  مقررًا
لجنة الع�سوية

1- رامي �شعبان                        رئي�شًا
2- ال�شيد ابراهيم نينو

3 - ال�شيد جري�س الق�شو�س
4 - المهند�س ح�شان زريقات

5 - ال�شيدة ريما كيال
6 - اال�شتاذ عالء م�شلح

7- ال�شيدة رلى قاقي�س               مقررًا

اللجنة الترفيهية 
1 - ال�شيد جورج ك�شك             رئي�شًا 

2 - ال�شيد اإح�شان عنكي
3 - ال�شيد ب�شارة ال�شمالي
4 - ال�شيد با�شل بط�شون

لجنة البريدج 
1 - المهند�س يو�شف بط�شون    رئي�شًا 

2 - ال�شيد �شهيل �شعيد 
3- ال�شيد نزيه كراد�شة 

4 - ال�شيدة �شاندرا حكيم قبعين
5 - ال�شيدة رابحه ابو عناب 

6 - ال�شيدة كلود حداد 
7 - ال�شيد جوان هل�شة 

اللجنة الهند�سية  
1 - المهند�س اليا�س خوري      رئي�شًا

2 - المهند�س جميل جحا
3 - المهند�س جورج زبانه

4 - المهند�س غريب نينو
5 - المهند�س فار�س �شاليطة
6 - المهند�س مي�شيل عوي�س

7 - المهند�س اإبراهيم حمارنة
8 - المهند�س قحطان حدادين 

9 - المهند�شة ناهد خواجا           مقررًا
اللجنة الريا�سية   

1 - ال�شيد �شمير نينو               رئي�شًا
2 - ال�شيد رمزي بو�شه  

3 - ال�شيدة رولى عقل
4 - ال�شيدة رندة النمري

5 - ال�شيد �شليبا ايبف
6 - ال�شيد اح�شان عنكي

7 - ال�شيد عي�شى كيال
8 - ال�شيد �شليم �شماوي            مقررًا 

لجنة ال�سباحة 
1 - المهند�س  رمزي بو�شه       رئي�شًا

2 - المهند�س فوؤاد �شاحلية
3 - ال�شيد ب�شار ال�شاعر
4 - ال�شيدة ميرنا الكور

5 - ال�شيدة وفاء م�شرب�س
6 - ال�شيد خمي�س غيث               مقررًا

لجنة التن�س الأر�سي
1- ال�شيدة رندة النمري               رئي�شًا

2 - ال�شيدة ريم حبايب
3 - ال�شيد نبيل مرق�س

4 - ال�شيد با�شل تيم
لجنة كرة الطاولة 

1 - ال�شيد �شليبا ايبف                    رئي�شًا 
2 - ال�شيدة ايمان العزب 

3- ال�شيدة لو�شين م�شرليان 
4 - ال�شيد انمار ويا 

5 - ال�شيد مي�شيل ال�شوري 
6- ال�شيد �شليمان الدير 

لجنة القدم الن�سوي 
1- ال�شيدة رولى عقل                     رئي�شًا 

2 - ال�شيدة منى قبطي 
3 - ال�شيدة فكي طبه 

4 - ال�شيد ا�شامة ن�شار 
لجنة كرة ال�سلة 

1 - ال�شيد زهير ن�شار                 رئي�شًا
2 - ال�شيد �شارلي كيال
3 - ال�شيد �شليبا العم�س
4 - ال�شيد خالد �شحاتيت

5 - ال�شيدة لمى العودات
6 - االن�شة دينا نا�شر
7 - ال�شيدة نهاد قبطي

8 - ال�شيد �شليم �شماوي                   مقررًا
اللجنة ال�ست�سارية

1- فوزي �شنوده                 رئي�شًا
2 - نبيل ابو خ�شر 

3 - ردين قعوار 
4 - جورج حداد 

5 - با�شم فراج 
6 - جورج ابو خ�شر 

7 - غ�شان نقل 
8 - �شفوان قاقي�س 
9 - وهيب مدانات
10 - نبيل غاوي 

11 - راأفت �شويدان 
12 - ب�شام معايعة 

13 - جورج م�شحور 
14 - �شعد نفاع 

15 - منير عماري 
16 - فرح �شنودي 
17 - فوؤاد ال�شايغ 
18 - عايدة قعوار 
19 - �شيتا غاوي 

اللجان العاملة
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Open Day
اأقام النادي االأرثوذك�شي يوم الجمعة الموافق 2016/8/26 اليوم المفتوح للعائالت Open Day  بم�شاركة 
عائالت النادي و اأ�سدقائهم  وتخلل هذا الن�ساط الألعاب الكرنفالية وم�سرح الأطفال ومهرجين ور�سم على الوجه 
وتم توزيع عينات مجانية لل�سركات المختلفة التي �ساركت في هذا الن�ساط  وقد ا�ستمتع الح�سور بال�ستعرا�ض 

والفقرة الفنية التي اأداها الفنان زياد �شالح  واال�شتعرا�س المو�شيقي لمجموعة ك�شافة عمان االأرثوذك�شية .
ي�شكر النادي  كل من : �شركة زين، البنك االأهلي االأردني ، راديوjbc   و�شركة فاين ل�شناعة الورق ال�شحي 

و�سركة التامين العربية على دعمهم لهذا الن�ساط . 

أخبار النادي
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أخبار النادي

الموارد  دائرة  من  وبتنظيم  النادي  اإدارة  اأقامت 
الب�شرية حفاًل لتكريم قدامى الموظفين الذين ام�شوا 
لهم  تقديرا  النادي  خدمة  في  واأكثر  �شنة  ع�شرون 
على ما بذلوه من جهد مخل�س وعمل دوؤوب وعطاء 
يوم  وذلك  النادي  في  خدمتهم  �شنوات  طوال  دائم 
وهبه  قاعة  في   2016/08/24 الموافق  االأربعاء 
وح�شور  الكريمة  االإدارية  الهيئة  برعاية  تماري 
والمكرمون  االأق�شام  وروؤ�شاء  الدوائر  مدراء 

المحتفى بهم وزمالوؤهم موظفي النادي .
حفل  الحجازين  ابراهيم  ال�شيد  الحفل  عريف  افتتح 
الموظفين  قدامى  تكريم  ان  فيها  جاء  بكلمة  التكريم 
رقي  اجل  من  بذلوه  ما  لكل  بالجميل  عرفان  هو 
لم�شة  وهو  المرموقة  مكانته  اإلى  وو�شوله  النادي 
من  فيه  عمله  يوا�شل  من  لكل  تقدير  وو�شام  وفاء 
تكريم  وان  االنجاز  و  العطاء  في  اال�شتمرار  اجل 

قدامى الموظفين هو تكريم لجميع اأ�شرة النادي .
وفي كلمته التي وجهها اإلى المكرمين اأكد راعي الحفل 
�شعور  مدانات  اأ�شامة  المهند�س  النادي  رئي�س  نائب 
بتكريم  يحتفلون  وهم  بالفخر  االدارية  الهيئة  اع�شاء 
نخبة متميزة من قدامى الموظفين ويتقدمون لهم بال�شكر 
طوال  واإخال�س  تفاني  من  بذلوه  ما  على  والتقدير 
الوظيفية مما  بم�شوؤولياتهم  �شنوات خدمتهم والتزامهم 

كان له اكبر االأثر في نجاح م�شيرة النادي .
كلمة  غيث  خمي�س  ال�شيد  الم�شابح  مدير  األقى  كما 
الهيئة  اإلى  بال�شكر  فيها  توجه  المكرمين  عن  بالنيابة 
االإدارية واإدارة النادي على هذه اللفتة الكريمة وما 
لها من اثر جميل في نفو�س المحتفى بهم بوجه خا�س 
تحفيز  ر�شالة  كونها  عام  بوجه  الموظفين  وبقية 
لجميع العاملين ودافعًا معنويًا عاليًا لم�شاعفة الجهود 

وتحقيق االنجازات من اجل رفعة نادينا العزيز .
اأ�شامة مدانات  المهند�س  النادي  نائب رئي�س   وقام 

النادي االأرثوذك�شي يكرم قدامى املوظفني

ال�شندوق  اأمين  قام  كما  التقديرية  الدروع  بتوزيع 
اإيليا وكيله بت�شليم مكافاآت مالية على  الفخري ال�شيد 

المكرمين التالية اأ�شمائهم :
1-  �شعد يو�شف �شالمه / دائره الطعام وال�شراب – 

ق�شم الم�شاوي / �شنوات األخدمه 46 �شنه
2 -  خمي�س ح�شن غيث / مدير ق�شم الم�شابح / �شنوات 

الخدمه 44 �شنه
ابــــو خ�شره / دائـــره الطعام  3-  محمد �شليمان 
�شنوات  التنفيذي/  ال�شيف  /م�شاعد  وال�شراب 

الخدمه 32 �شنه
م�شوؤول   / الماليه  الدائره  ق�شار/  �شفيق  معين   -4

م�شتودعات / �شنوات الخدمه 29
5-  عبد الجواد ابراهيم الرطروط / المديرالليلي / 

�شنوات الخدمه 27 �شنه
6-  طارق نبيه مدانات / رئي�س ق�شم امناء ال�شناديق 

/ �شنوات الخدمه 26 �شنه
/ ال�شيانه  دائره   / �شناعه   العزيز  عبد  7-  �شالح 

كبير فنيي ال�شيانة/ �شنوات الخدمه 26 �شنه
رئي�س   / الماليه  الدائره   / الزعمط  هاني  �شناء   -8

ق�شم المحا�شبه / �شنوات الخدمه 25 �شنه
9-   ابراهيم خلف حجازين/ ق�شم اال�شتراكات / م�شوؤول 

ق�شم اال�شتراكات / �شنوات الخدمه 25 �شنه
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10-  حامد ف�شل عبدالله /ق�شم ال�شيانه / فني �شيانه 
/ �شنوات الخدمه 25 �شنه

11-  محمد عبا�س عطيه / دائرة الطعام وال�شراب 
/ م�شوؤول ق�شم / �شنوات الخدمه 24 �شنه

 / الم�شابح  ق�شم    / زرافيلي   ا�شبير  فيكتوريا   -12
م�شرفه الم�شابح / �شنوات الخدمه 24 �شنه

13-  وليد عوده  العقرباوي / ق�شم الحركه / موظف 
حركة / �شنوات الخدمه 24

14-  �سليم حنا �سماوي / مدير الن�ساط الريا�سي / 
�شنوات الخدمه 22 �شنه

15-  جميل عطاالله وليدات  ق�شم االمن / موظف 
امن / �شنوات الخدمه 22 �شنه

16-    ا�شماعيل جميل القيمري/ دائره الطعام وال�شراب 
/م�شرف عمال/ �شنوات الخدمه 22 �شنه

التدبير  /ق�شم  ا�شماعيل  الغني  عبد  ا�شماعيل   -17

�شنوات   / تدبيرمنزلي  موظف   / المنزلي 
الخدمه 22 �شنه

الطعام  دائره  العجوري/  محمد  محمود   -18
وال�شراب /م�شاعد ال�شيف التنفيذي / �شنوات 

الخدمه 21 �شنه
19-  مي�شون فهيم حداد/ ق�شم اال�شتراكات / موظفة 

ا�شتراكات / �شنوات الخدمه 21 �شنه
الم�شابح / م�شرف  20-  م�شطفى احمد �شعد /ق�شم 

عمال / �شنوات الخدمه 21 �شنه
21-    من�شور عدلي ناروز / دائرة الطعام وال�شراب 

/ كابتن / �شنوات الخدمه 20 �شنه
 / الحركه  ق�شم   / الهادي  عبد  جمال  جميل   -22

موظف حركة / �شنوات الخدمه 20 �شنه
لجميع  ال�شكر  بكلمات  الحفل  اختتم  النهاية  وفي 

الم�ساركين والتقاط ال�سور التذكارية معهم.
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أخبار النادي

ال�شاعة  النادي وذلك يوم الجمعة الموافق 2016/8/19 من  النادي االأرثوذك�شي اليوم العائلي على م�شابح  اأقام 
الحادية ع�شرة �شباحًا ولغاية ال�شاعة الرابعة بعد الظهر حيث �شمل هذا اليوم على االألعاب المائية وفقرات االأطفال 

وم�شابقات عائلية الأع�شاء النادي حيث ا�شتمتع الجميع بهذه الفقرات.

اليوم العائلي
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اجمل التعليقات

) نخ�سع لمن نحب حتى لو كنا في القمة (                           يو�سف مقط�س
اللبوة لالأ�سد .. في الغابة فيك تعمل ا�سد ب�س في العرين بتظلك ارنب  ....                        �سليم الرملي 
اأحيانا من الرجولة احترام الأنثى ...من زوجة وام                                                          ماهر هاني عثمان جوردلو 
البيت عنتر وبهدر هدر.. جوا البيت ... اأبو البدر !!                                                                          ه�سام مجالي 
اقعد عاقل خل�س غير اأظل ابهدلك قدام العالم ..                        �سامر وليد �سعبان 
ليغرنك زئير الأ�سد في العلن فهو في البيت  كالطفل حين الندم                                                                  عمر اللحام 
واأمام اأنوثتها تتبعثر هيبته                                                           ر�سا عبدالت 
بحث عن الأنثى                                                            امل نحا�س 
انه�س ول تحبط فاأنت اأ�سد لم تف�سل فلن تنجح                                     فادي دبابنه 
يا اأ�سد ابو فالن فز النادي الأرثوذك�سي بحاجتك                       او�س يو�سف 
م�س مح�سره اأكل خذنا عالنادي ع�سينا                                    رامي ان�س زند ايراني 
اإن الأ�سد في منزله اأرنب وخارج البيت اأ�سد                                           اإبراهيم دويله 
بقلك وين كاين ..                                                                �سليم �سماوي 
واأ�سفق على رجل، ل ي�ستطيع ان يهزم امراأة بوردة                          حمزة الفقهاء 
الرجولة اأن ت�سمت لحظة غ�سبها                                                م. فادي ال�سواهين العمرو 
نخ�سع لمن نحب حتى لو كنا بالقمة                                                     يو�سف عي�سى مقط�س 
قوية رغم اأنوثتها                                                          �سمير كايد خزوز 

جبروت الأ�سد كالع�سب الناعم ينحني اأمام ن�سيم 
اللبوؤه ولكنه ل ينك�سر اأمام قطيع الذئاب ...                              الدكتور احمد المالعبه 
كبعت .. معها .. اللبوؤه .. بطلعها والله .. وين ال�سفعات                                   اأمل ترك 
ال�سورة تلخ�س مقولة اأرنب �سعيد ول اأ�سد تعي�س !                           ح�سام الناجي 
قوة المراأة عند غ�سبها                                                       ه�سام المجالي 
اأ�سد اأرنب                                                                             اأيمن حنيطي  
يتعلم من ال�سر�سور الي بيخوف اأقوى �ست                              �سامي ع�سلي 
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االأب جورج فاخوري : كاهن وموؤلف و�شحفي من 
طائفة الروم الكاثوليك، ولد في قرية مجدلون ناحية 
)مدر�شة  حّنة  القدي�شة  اإكليريكية  في  در�س  بعلبك، 
االبتدائية  علومه  فيها  وتلقى  القد�س  في   ) ال�شالحية 
والثانوية والفل�شفة والالهوت. �شيم كاهنا ً �شنه 1935، 
وتولى خدمة اأبر�شية بعلبك الكاثوليكية. تولى رئا�شة 
وله   )  1972  –  1950  (  » الم�شرة   « مجلة  تحرير 
فيها العديد من المقاالت والبحوث. من اآثاره : » حياة 
ال�شيد الم�شيح » ، و » قانون تمّلك االأجانب بلبنان «، 
اأي�شًا  و » والبطريرك مك�شيمو�س مظلوم » . �شاهم 
ومن�شورات   ، المدر�شية  الكتب  من  عدد  و�شع  في 
و�شوؤون  البدع،  �شد  االإيمان  عن  الدفاع  في  عديدة 

اإ�شالمية م�شيحية. 
داغر/ م�شادر 4 : 554 – 556 : اأبو �شعد 682 

واأديب  موؤرخ  زنانيري،  جرج�س  جا�شتون 
و�شقيق  االأديب جرج�س زنانيري،  ابن  اإ�شكندري، 
اأنغام متفرقة«  اآثاره : »  االأديبة نيلي زنانيري. من 
وميزان  م�شر   « و  الفرن�شية،  باللغة  �شعر  ديوان 
روح   « و   ،» الو�شيط  الع�شر  في  العربي  ال�شرق 

االإنجيلية  الطائفة  من  ق�س  مرمرة،  ميخائيل  اإليا�س 
االأ�شقفية بفل�شطين وموؤرخ و�شاعر، ولد في النا�شرة 
فيما  عرفت  التي  ال�شباب  مدر�شة  خريجي  اأوائل  من 

بعد با�شم مدر�شة المطران بالقد�س.
االأميركية  للجامعة  انت�شب  الثانوية  درا�شته  اإنهاء  وبعد 
اختار  ثم  معلمًا،  وعمل  الالهوت  فدر�س  ببيروت 
الخدمة الدينية �شنه 1908، فُر�شم �شما�شاً  ثم ق�شي�شًا ، 
وعين راعياً  للطائفة االإنجيلية العربية في رام الله، ثم 
اأدرنه، بتركيا،  اإلى  اأ�شرته  اأفراد  نابل�س. نفي مع  في 
خالل الحرب العالمية االأولى ب�شبب مواقفه الوطنية في 
�شنه 1926، اأ�ش�س مجلة » االأخبار الكن�شية « بالقد�س، 

من كتاب معجم اأعالم العرب امل�شيحيني يف الع�شور اال�شالمية

جورج فاخوري  ) 1909 – 1977 م = 1327 – 1397 هـ ( 

جا�شتون زنانريي  ) 1905 – 1975 م = 1314 – 1384 هـ ( 

اإليا�س مرمرة  ) 1886 – 1946 = 1304 – 1367 هــ (

تـــــاريـــــــــخ

البحر المتو�شط في ال�شرق االأدنى«، و » اأثر ال�شرق 
الواقع على البحر المتو�شط في الغرب «، و » ثالثة 
زّهاد من م�شر« ، وم�شرحيتا » تايي�س « و » �شجرة 

الدر« باللغة الفرن�شية.
يو�شف، اأعالم 500 : اأبو �شعد 391 

في  الكن�شي  للمجمع  رئي�شًا  انتخب   1934 �شنه  وفي 
باللغة  الدائم  باعتزازه  ُعرف  واالأردن.  فل�شطين 
ال�شهيونية.  للحركة  ومقاومته  فيها،  وت�شلعه  العربية 
ونظم  والعظات،  المقاالت  ع�شرات  ن�شر   : اآثاره  من 

ق�شائد ومعلقات، اآلت اإلى ال�شياع. 
في  طبع   (  » ال�شامريون   «  : األفها  التي  الكتب  ومن 
القد�س �شنة 1934 ( ، و » توراة الطائفة ال�شامرائية 
العربية  باللغة  المخطوطة  فقدت   (  » العربية  بالكتابة 

من بيته بالقد�س ( . 
 : 363 – – 579 : حماده 1 : 362  العودات 577 

فرح 1 : 605 – 619 : الهواري 94 
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قصة جناح

االأردنية  الجامعة  من  المدنية  الهند�شة  �شهادة  على  ح�شلت 
االأردن  في  الهند�شية  ال�شركات  اأكبر  اإحدى  في  وتدّربت 

وتقول:
كان همي االأكبر بعيدًا عن تخ�ش�شي و قريبا لكل ان�شان اأقابله و 
خا�شة المهم�شين.  مع الوقت ادركت  ان دوري  �شيكون ان�شانيًا 

موجهًا نحو مجتمعي االأردني  لكن في الوقت المنا�شب. 
الماج�شتير  لدرا�شة  منحة  على  واأنا  زوجي  وح�شلنا  تزّوجت 
 School of في  اأميركا  في   Regent جامعة  في  االإدارة  في 
في   .Global Leadership and Entrepreneurship
منت�شف درا�شتي �شاهدت فيديو على االإنترنت غّير م�شار حياتي 
كّلها. راأيت طفاًل يتيًما  ُي�شَرب في اإحدى دور الرعاية التابعة 
لوزارة التنمية االجتماعية، وطفل اآخر من نف�س الدار هو من 
قام بت�شوير الم�شهد. هذه كانت بداية ف�شل جديد في حياتي.. 

هدفي  هو  هذا  �شيكون  الق�شية...  هذه  اأتبّنى  �شوف  »نعم   
الطفل وغيره من  اأجل مثل هذا  �شاأعمل من  الحياة....  في 

االأطفال..« هذا ما قلته لنف�شي.  
بداأت رحلتي في ال�شهر والبحث والدرا�شة عن ق�شية مجهولي 
خالل  ومن  �شنوات،  �شت  مدى  على  االأردن  في  الن�شب 
�شراكة  على  يقوم  برنامج  لت�شميم  لت  تو�شّ الماج�شتير  ر�شالة 
تعليم  وهدفه  �شنتين  كانت  البرنامج  مدة  الرعاية،  دور  مع 

ال�سيدة ماران معايعة ابوجابر
موؤ�س�سة مركز الهدف للتدريب

ق�شة نجاح

االأطفال مهارات حياتية 
م�شّممة لليتيم منها يتعّلم 
اأن  يجب  كان  ما  كل 
كما  والديه.  من  يتعّلمه 
اأمهات  بتدريب  وقمت 
من  متقاعدات  اأردنيات 
معتمدة  دورات  خالل 
مثل  عقد  من  لتمكينهّن 
لالأيتام،  الدورات  هذه 
فاالأيتام يحتاجون حنان 

هدًفا  حّقق  الم�شروع  هذا  مدّرب.  وخبرة  مهارة  ولي�س  اأم 
المعروف  فمن  المتقاعدات  الن�شاء  ت�شجيع  في  �شاهم  فقد  اآخر، 
اأن �شن التقاعد للن�شاء في االأردن �شغير، ومعه يزداد ال�شعور 
التقّدم خطوات �شغيرة  فّعااًل في  الم�شروع  باالكتئاب. كان 

لحّل م�شكلتين يواجههما وطننا الغالي. 
اأربعين  من  اأكثر  ورا�شلت  ربحية،  غير  �شركة  بفتح  قمت 
موؤ�ش�شة لدعم الم�شروع… وكان الرف�س هو ما ح�شلت عليه 
مدير  ع�شرين  من  اأكثر  مع  تقابلت  �شنين.  اأربع  مدى  على 
موؤ�ش�شة لدعم الم�شروع اأو لتبنيه بمبلغ ب�شيط لبدء رحلة تدريب 
وتطوير دور الرعاية، وبعد اأربع �شنين جاء الرّدالمرجّو من 

خالل دعم ب�شيط جًدا، وبداأت الرحلة.
والتي  للموؤ�ش�شة  اال�شتراتيجية  الخطة  بتطبيق  كموؤ�ش�شة  بداأت 
تحتاجها  التي  للحمالت  اال�شتراتيجية  من   ٪30 فيها  اأبقيت 
الدولة ب�شكل مفاجئ. وفي ذلك الوقت بداأت اأحداث التطّرف 
معالجة  م�شروع  ولد  وهنا  العراق،  في  وال�شيا�شي  الديني 
من  م�شاعره  عن  الطفل  وتعبير  لالجئ،  النف�شية  ال�شدمة 
نتيجة  الالجئين  بين  االنتحار  محاوالت  لتقليل  الفن  خالل 
الخ�شارة الكبيرة وفقدان االأمل. هذا الم�شروع يتم بال�شراكة 
مع المدار�س االأردنية لمنح الطالب االأردني فكرة عن نتائج 
م�شاركته  خالل  من  ال�شعوب،  في  التطّرفي  الفكر  وتاأثير 
بحمالت مع الالجئين.  فالطالب المتطّوع من خالل موؤ�ش�شة 
البرنامج  تطبيق  على  �شين  المتخ�شّ فريق  ي�شاعد  الهدف 
في�شبح قادًرا على اتخاذ القرار ال�شحيح �شد الفكر التطّرفي.

بغرفة  مجّهز  مركز  هي  للتدريب  الهدف  موؤ�ش�شة  اليوم، 
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عمان يف القلب

عمان في القلب ... 
م�شاركة من  الم�شور المبدع رافي  بوياجيان

وغرفة  االأيتام،  مراكز  على  والقائمين  لالأمهات  تدريب 
مدّرب  فريق  مع  والعراقيين،  االأردنيين  االأيتام  لالأطفال 
اآخر للتدريب فيه بوتيك مجّهز  وموؤّهل. وفي الهدف مركز 
حيث  البرنامج،  من  الم�شتفيدين  لجميع  الم�شتعملة  باالألب�شة 
االإهانة  م�شاعر  بعيًدا عن  بكرامة  البوتيك  في  ع  التب�شّ يمكنهم 
التي ت�شاحب ح�شلوهم على مالب�س يرغب اآخرون بالتخّل�س 
منها، فهم يح�شلون على كوبونات �شرائية بقيمة محّددة لكل 

المواد  على  والح�شول  المالب�س،  اختيار  يمكنهم  بها  عائلة 
التموينية من الميني ماركت في المركز. 

ب�شبب  �شمدت  لكنني  ُرف�شت...  بكيت...  �شهرت... 
بخدمة  اأبدًيا  التزاًما  قّدمت  الوطن.  بحب  موؤّبد  بحكم  اإدانتي 
هذا  وخدم  �شّحى  الذي  والدي  خطى  على  �شائرة  بلدي، 
بلدي  �شاأخدم  الجي�س.  في  عاًما  وثالثين  خم�شة  الوطن 

و�شاأ�شّحي الأجل اأبناء بلدي، فهذا دوري كاأردنية . 
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 نشاطات اللجنة الرياضية

والم�شنف  الطاولة  لكرة  الوطني  المنتخب  نجم  حقق 
نتائج الفتة  يمن،  ابو  المملكة زيد  م�شتوى  االأول على 
في بطولة �شاللة الدولي التي اقيمت في �شلطنة ُعمان، 
والتي �شهدت م�شاركة وا�شعة من الالعبين الذين يمثلون 
ال�شعودية والكويت وعمان والهند والبحرين والفلبين.

كبير  جهد  بعد  النهائية  المباراة  اإلى  يمن  ابو  وتاأهل 
وم�شتويات متطورة قدمها �شواء في الدور االأول اأو في 
الثمانية  دور  في  ابرزها  كان  والتي  النهائية،  االأدوار 
مع الالعب ال�شعودي خالد الحربي، حيث ا�شتطاع ابو 
يمن من قلب خ�شارته اإلى فوز مثير بنتيجة 3-2، وفي 

عين النادي الدكتور منت�شر اأبو الطيب مديرًا فنيًا لكرة ال�شلة باالإ�شافة لتدريب فريق الرجال ويعتبر الدكتور 
من اأبناء النادي وقد لعب في النادي اأكثر من خم�س ع�شرة �شنة وعمل مدربًا في النادي االأرثوذك�شي ونادي 

العلوم التطبيقية ومدربًا لمنتخب ال�شباب واالولمبي وله عدة انجازات على م�شتوى االأندية والمنتخبات 
متمنين له كل التوفيق في م�سيرته 

زيد ابو يمن يتوج بلقب �ساللة العمانية بكرة الطاولة

الدكتور منت�سر اأبو الطيب مديرًا فنيًا ومدربًا لفرق الرجال بكرة ال�سلة

جاءت نتائج فعاليات  ) لعبة ورق ال�شدة ( ال هاند ل�شهر اآب عام 2016كالتالي :  
المركز الأول : امجد عو�س         المركز الثاني : ح�سام م�سرب�س

جاءت نتائج فعاليات ) لعبة طاولة الزهر ( ل�شهر اآب عام 2016 كالتالي :
المركز الأول : يو�سف فحل               المركز الثاني : عي�سى الرنتي�سي     

فعاليات ون�ساطات لجنة الألعاب الترفيهية

الدور قبل النهائي فاز على العب كويتي، ليواجه في المباراة النهائية التي يفتر�س اأنها اقيمت مع العب بحريني.
مع  اأو  االأرثوذك�شي  ناديه  مع  �شواء  كبيرة  انجازات  �شجلوا  والذين  المتميزين  الالعبين  من  يمن  ابو  ويعتبر 
المنتخبات الوطنية. وعلى ال�شعيد ال�شخ�شي يحمل ابو يمن �شجال وافرا بعد اأن فاز بلقب بطولة المملكة ل�شنوات 

عديدة كان اخرها العام الحالي.
كل التوفيق لالعبنا المميز والى المام
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رباعيات

والكالأ،  )الماء،  هو  للعي�س  الحياة  ثالوث  كان  اذا 
العي�س  بنوعية  اال�شتمرار  فيكون  والهواء(، 
الحياة  �شجيج  من  للتخل�س  والت�شامي  واالرتقاء 
وتلون الب�شر وتلوث العقول وفقر االأخالق بتزويد 
الثالوث االأ�شا�شي للعي�س )بالمو�شيقى( لتكمل رباعية 

الحياة...
على الرغم من زيادة رفاهية التكنولوجيا في الع�شر 
بالتوتر،  �شعوره  يزداد  االإن�شان  اأن  اإاّل  الحديث 
الحياة  ومتطلبات  الحياتية  ال�سغوط  لتنامي  نتيجة 
الوطنية وتفاقم  الهموم  تزايد  الى  باالإ�شافة  اليومية 
يفقده  الذي  االأمر  �شوءًا.  العربي  الو�شع  حالة 
يقود  بدوره  والذي  الوجدانية  حالته  في  التوازن 
الى قلة االإنتاجية و�شوء التوا�شل االجتماعي. وهنا 
التوتر  حالة  من  للتخل�س  ملحة  حاجة  لديه  تتولد 

واإعادة التوازن الوجداني. 
هو  لذلك  الفعالة  العالجية  الو�شائل  �شمن  ومن 
للعالجات  متّمم  كعالج  بالمو�شيقى(  )العالج 
ما  بقدر  ذاتها  بحد  تعالج  ال  فالمو�شيقى  االأخرى. 
تح�شن الحالة المزاجية لالإن�شان وتزيد من ا�شتعداده 
�شبط  على  ت�شاعده  وبالتالي  اأفكاره  على  لل�شيطرة 
والتعلم،  التركيز  على  القدرة  وزيادة  انفعاالته، 
كما ت�شاعد على زيادة االإنتاجية. فقد يتذرع البع�س 
 ٪4 اأن  الرغم  على  مو�شيقية  اأذنا  يملكون  ال  اأنهم 
مو�شيقي  �شمم  من  يعانون  من  فقط  النا�س  من 
القدرة على  لديهم  النا�س  اأن معظم  اأي  حقيقي... 
رغبوا..  ان  منها  واال�شتفادة  المو�شيقى  تذوق 

فالمو�شيقى هي المورفين الطبيعي...
للبناء  الجوهرية  االأ�ش�س  من  واحدة  المو�شيقى 
بجمالية  ت�شعره  الأنها  لالإن�شان،  ال�شحي  النف�شي 

رباعية احلياة: املو�شيقى

» �سحر النغم يزيل تجاعيد الهموم«...
التوافق مع متطلباتها  الحياة وتزيد من قدرته على 
تحاكي  فهي  المتوا�شلة،  �شغوطها  مع  والتكيف 
الب�شر  توّحد  عالمية  لغة  الأنها  الوجداني.  الجانب 
االختالفات  �شيما  ال  والحجر  الحدود  وتتجاوز 
والفروق الثقافية، وال تختلف اإاّل من حيث ا�شتخدام 

ال�شلم المو�شيقي وتكوينات النوتة المو�شيقية.
العالج  ثقافة  ا�شتخدام  ندرة  من  الرغم  وعلى 
الحا�شر  الوقت  )في  العربية  الدول  في  بالمو�شيقى 
العالج من خالل  نقدم  ان  يمكن  فال  االأقل(،  على 
ان  بد  ال  بل  �شرقي،  لمجتمع  فقط  غربية  مو�شيقى 
توليف  خالل  من  مو�شيقي  عالج  هناك  يكون 
مو�شيقي ياأخذ بعين االعتبار اللغة والثقافة والمزاج 
العربي. فلكل طبيعة نغمة ت�شاكلها ، ولحن يالئمها، 
كل ذلك يختلف باختالف االأمزجة واختالف طباع 

وتركيب االأبدان في االأماكن واالأزمان...
المو�شيقى  فيه  تدخل  يوم  ياأتي  �شوف  بالفعل  فهل 
الفعال  الدور  لها  ويكون  حياتنا  تفا�شيل  مجمل 
ويتم  والتعقيدات،  الم�شكالت  من  الكثير  حل  في 
ا�شتخدام اأ�شرطة االأغاني والمو�شيقى بجانب اأ�شرطة 
العقاقير الدوائية في ال�شيدليات؟؟ هذا ال�شوؤال يمّثل 

تحّديا مهنيا وثقافيا لنا جميعا...
وكما قال الفيل�شوف ال�شيني )الو_ت�شي( »اعتنوا 
المجرمين  من  تتخل�شون  بثقافتها  واهتموا  بالفنون 

وتقطعون دابر الل�شو�س والفا�شدين«... 

د. ع�سمت حو�سو
رئي�شة مركز )الجندر( 

النوع االجتماعي لال�شت�شارات 
االجتماعية والن�شوية والتدريب
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شعر

اللوحة الأولى : 

عند باب المخيم، 
اأو عند باب العامود ..

كان ممت�شقًا حجرا 
وقبالته غابةٌ  من دخان ال�شالح، 

ومدى من جنوٌد ..
كان كال�شِرو منت�شبًا 
والبنادق من حوله، 

تتقياأ اأح�شاءها، 
لهباً  وحديٌد.. 

لم يكن تتطامن اأغ�شانه للرياح 
اأو يدير لهم ظهره، 

لم يكن يتخل�س من حجٍر، 
هو في يده ُتر�ُشه وال�شالح..

يا رياح، اإنه ولٌد اأر�شعته جبال الجليل 
غ�شلت بندى العنف جبهته 

فاأتى مثلما حلمْت 
�شاعداه من ال�شخر، والقلُب نيْل..

لوحتان للفتى الفل�شطيني

ال�ساعر علي الفزاع 

يا جبال الجليل اإنه وعُدنا، َغُدنا، �شم�شنا 
ُحلُمنا » القطرته« المرارات،

من األف جيل 
يا جبال الجليل 

هو ذا يتدفق كال�شيل ُمحت�شدًا، 
عا�شفًا مثل ريح 

فاذا حا�شرته حراُب العدو 
اأو اإذا �شيجت حوله، 

فوهات بنادقهم،
جّمع االأر�س من حوله، 

�شاغها َحَجرا، ورماهم به 
ثم كٌر على عجلٍ ، 

عاتيًا مثل ذئب جريح ..
�شامخًا مثلما جبٍل ، 

ثابتاً  مثلما جبٍل، فلتغني له 
يا جبال البالد ويا �شهلها 

يا جبل ال تهزك ريْح 
يا جبل ال تهزك ريْح

اللوحة الثانية يف العدد القادم
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¢ùÑ«YO ¬∏dGóÑY OÉæY ôªY
äGÒª°S ≈°ù«Y …OÉa å«d

OGóM êQƒL ¿ÉMöS êQƒL
¿Éª°TÉW ¿Éª«∏°S å«d ∞jRƒL Ωôc

 √ƒªb ≈°ù«Y ≈°ù«Y Ωôc
¢ShGQófG º«gGôHG ¿Éª∏°S »°ù«L

ÚYÉª°ùdG ¢SQÉa óFÉ°S ¢SQÉa
»Wƒ∏«Y ¿Gƒ£fG ∞°Sƒj ¿Gƒ£fG

ÈædG ôjƒf º«∏°S ôjƒf
 …QƒNÉa ójôa ¬eÉ°SG ó°TGQ

ÜÉjO Qƒàµa / ¢ù≤dG …OÉa ∫É«fGO
Ú©Ñb ¿É°ùZ ¥QÉW ¿ÉcGQ
äÉfGóŸG ¿ÉfóY ∞«°S …ƒL
øjQÉª©dG ™WÉ°S ¥QÉW ÓjG

¥ƒà©e OGDƒa Üƒ≤©j ÉfGƒL
¬æHÉHO ôcÉ°T ôeÉ°S ÉeÉ°S

¬à∏◊G ¢ShGQófG ≈°ù«Y ÉjQÉe
á«£Y ƒHG ¢SÉæW ’ƒ≤f GQÉj

 ΩGôaG º«∏°S ™«HQ GÒJ
ƒæ«f ¢ùjQƒe …OÉ°T ¢ùjQƒe

Ëôe ƒHG º«gGôHG êQƒL º«gGôHG
Ëôe ƒHG º«gGôHG êQƒL …OÉa
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§ªYõdG ΩÉ°üY ΩÉ°Sh OƒL
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á°ùeÉÿG
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09/23
09/24
09/24
09/24
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09/02
09/03
09/03
09/05
09/05
09/06
09/06
09/06
09/06
09/07
09/07
09/07
09/08
09/09
09/10
09/10
09/10
09/11
09/12
09/13
09/13
09/13
09/13
09/14
09/14
09/14
09/15
09/16
09/16

√QÉª°S ¿Ghôe …OÉa ΩOG
 ¢ûÑM OGDƒa ¿É°ùZ OGDƒa

äÉ«£Y Ò°ûH ¿õj óYQ
øjOGóM ºã«g π«¡°S øjR

∞«°UÉf ƒHG ∞°Sƒj Qƒ°üæe QÉŸ
¢SÉ«dG êÉ◊G »HÉc ¢ùjôL OÉL

±ƒ∏©ŸG ∞jÉf ódÉN ∞«°S
…QƒN ¿ƒL π«∏N ¿ƒL
¿Éª∏°S π«ªL ¢SÉ«dG …ƒL

¢SÉ£Z ™jOh ¢SÉ«dG
…QÉªY ¿RÉe ∫OÉY π°SÉH

√É°†≤dG ójR ΩÉ°ùM óªfi
√É°†≤dG ójR ΩÉ°ùM √õªM

 ¢Sƒ£æZ ¢ùjôL π«°ûe êQƒL
äGÒª°ùdG Oƒ©°S »eGQ AÉ«∏Y

øjOGóM óLÉe ÒKG …ƒL
¥ƒW ƒHG ¿É«Ø°S"ójR óªMG "óæ°S
ÊGQƒ◊G ô¡¶e ¥QÉW …QƒL

…hGõe ∫OÉY É«∏jG Éæ«ª°SÉj
…hGõe ∫OÉY É«∏jG ÉæjO
ÉHÉ°S ¢SÉ«dG ≈°ù«Y É«dÉàf

øjOGóM óLÉe ÒKG …ƒL
øjRÉéM ¬∏dGóe π°ü«a Ωôc

 öû©e ¢Sô£H ΩÉ°üY πµjÉe
öû©e ¢Sô£H ΩÉ°üY ’ÉJ

´Éæ°üdG QƒfG …õeQ êQƒL
¬à∏◊G ÉæM ¥QÉW GófQ

 …OƒHÉY ¿É©ª°S ÉæM ¿É©ª°S
∞dõdG ƒHG ìôa ΩÉ°ùM ¬Ñg

…QƒYÉædG ¢SÉ«dG »eGQ ìôa

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

 »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG ≈©æJ
" …hÉHô≤Y ÜÉ°ùc √OƒY " ΩƒMôŸG

 »°ùcPƒKQC’G …OÉædÉH ∞Xƒe …hÉHô≤Y ÜÉ°ùc ó«dh ó«°ùdG π«eõdG ódGh

 " ÈædG ∫Éªc OÉ¡f " áeƒMôŸG
¬gõf êQƒL PÉà°SC’G »eÉëŸG πeÉ©dG ƒ°†©dG áLhR
 ¬gõf êQƒL ÜÉ¡jCG »eÉëŸG πeÉ©dG ƒ°†©dG IódGhh

سائلني العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته

اجتماعياتكلمة العدد
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خـــــاطـــرة

»اأبيونيم« وتعني  العبرية  الكلمة  م�شتقة من  االأبيونيون 
الفقراء وهم حركة م�شيحية يهودية تكونت في الع�شور 
بالفقر  الطائفة  هذه  اإ�شم  ارتبط  وقد  للم�شيحية  االأولى 
مخطوطات  في  بالفقراء  اإليهم  االإ�شارة  وردت  حيث 
خربة قمران نظرًا اإلى و�شعهم المادي، وكانت تنظر 
ولكنها  المخل�س  اأي  »الما�شيح«  اأنه  على  ي�شوع  اإلى 
اليهودية  ال�شريعة  اتباع  على  ت�شر  كما  األوهيته،  تنكر 
االأناجيل  من  واحد  باإنجيل  وتوؤمن  مو�شى«  »�شريعة 
االأربعة وهو اإنجيل مّتى ولكن لي�س بالن�شخة الموجودة 
باإنجيل  اإليها  ي�شار  ارامية  اأو  عبرية  بن�شخه  بل  حاليًا 

العبرانيين كن�س مقد�س م�شافًا اإلى التوراة اليهودية.
على  تحتِو  لم  مّتى  اإنجيل  من  الن�شخة  هذه  اأن  ويذكر 
وبداأت  ي�شوع  ميالد  تناوال  اللذين  االأولين  الف�شلين 

مبا�شرة بتعميد ي�شوع على يد يوحنا المعمدان.
اأما عقيدتهم فتق�شي باإتباع و�شايا مو�شى واعتبار القد�س 
اأقد�س المدن وقبلة الجميع. عار�شوا الت�شحية بالقرابين 
اليهودي.  وال�شبت  الختان  عادة  ومار�شوا  الحيوانية 
في  تج�شد  الذي  القد�س  الروح  هو  الم�شيح  اأن  زعموا 
�شخ�س ي�شوع الذي تبناه الرب، كما رف�شوا العديد من 
الالهوتية  الم�شيح وطبيعته  اأزلية  مثل  الم�شيحية  التعاليم 
الج�شدية  وقيامته  للب�شر  افتداًء  و�شلبه  البتولية  ووالدته 
من قبره وعار�شوا عقيدة التثليت واآمنوا بوحدانية الله، 
واعتقدوا باأن قوة اإلهية حلت على الم�شيح عند معموديته 

وفارقته عند ال�شلب مثلهم مثل الن�شاطرة.
مار�شوا الطقو�س اليهودية النباتية اقتداًء بيوحنا المعمدان 
وي�شوع النا�شري كما نقل عن اإنجيل االأبيونيين في االآية 
التي وردت فيه والقائلة »وغذاوؤه كان من الع�شل البري 
الذي كان طعمه من المن كالكعك في الزيت« خالفًا الآية 
االأنجيل المعروفة »وكان طعامه من الجراد والع�شل« .

بعد  المجاورة  واالأقطار  فل�شطين  في  االأبيونيون  انت�شر 
خراب القد�س �شنة 70م وو�شلوا اإلى روما. كما انت�شروا 

االأبيونيون

الطائفة اليهودية الم�سيحية )الن�سارى(

في بالد ال�شام )المدن الع�شرة( 
العربية  الجزيرة  �شبه  وفي 
بالتدريج  بعد  فيما  ذابوا  حيث 
في الطوائف الم�شيحية التقليدية 
اأرجاء  في  انت�شرت  التي 
الرومانية.  االإمبراطورية 
تعر�شوا لالإ�شطهاد والتهمي�س 
واليهود  الم�شيحيين  قبل  من 

على حد �شواء حتى فقدوا تاأثيرهم واأتباعهم تدريجيًا. 
عقيدة   – الر�شول  بول�س  بها  ب�شر  التي  الم�شيحية  اأما 
التثليث وتقدي�س االأيقونات وال�شور والتي ال يوؤمن بها 
االأبيونيون تجعلهم يت�شاركون مع الم�شلمين في نظرتهم 
اإلى الم�شيح، ويرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري 
اأن االأبيونيين هم المق�شودون بقوله تعالى »الذين قالوا 
اأَ�َشدَّ  )َلَتِجَدنَّ  القرانية:-  االآية  في  وذلك  ن�شارى«  اإنا 
ذيَن اأَ�ْشَركوا َوَلَتِجَدنَّ  ا�ِس َعَداَوًة ِلَلذين اآَمْنوا الَيُهوَد َوالَّ النَّ
نَّ  ارى َذلَك ِباأَ ا َن�شَ ذيَن قاْلوا اإِنَّ ًة ِللَّذيَن اآَمُنواأْ الَّ اأَْقَرَبُهْم َمَودَّ
ُهم ْ اَل َي�ْشَتكِبروَن ( )�شدق الله  ِمْنُهْم ِق�ّشي�ِشيَن َوُرهَباَنًا َواأَنَّ
العظيم( اأما الق�س ورقه بن نوفل وا�شمه الكامل )ورقة 
ذكره  اأوردنا  الذي  ق�شي(  بن  العزه  عبد  بن  اأ�شد  بن 
الم�شلمون على  اإليه  ينظر  �شابق، والذي  في مو�شوع 
اإلى قبيلة  اأبيونيًا ينت�شب  اأنه كان رجاًل تقيًا، كان راهبًا 
قري�س، وهو من زوج ابنة عمه خديجة بنت خويلد اإلى 
يتعبد في  ال�شالة وال�شالم. وكان  الر�شول محمد عليه 
غار حراء مع جد الر�شول عبد المطلب ويقوم بترجمة 
التوراة واإنجيل االأبيونيين اإلى العربية. وقد توفي عن 
كان عمرالنبي محمد )�س(  اأعوام عندما  واأربعة  مائة 
الرابعة من نزول  ال�شنة  في  اأي  واأربعون عامًا  اأربعة 
الر�شول  بنبوة  خديجة  ب�شر  من  اأول  وهو  الوحي. 
محمد )�س( وثاني من اآمن بالدعوة بعد خديجة زوجة 

الر�شول )�س(.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة


