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ترنيمة ميالدية

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.
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يف ن�شرتنا لهذا العدد....يف ن�شرتنا لهذا العدد....

O ن�شاطات لجنة العالقات العامة و اللجنة الثقافية 
O مقال ح�شري عن موؤتمر العرب الم�شيحيون: �شهادة اإ�شالمية عن دور �شركاء الوطن لل�شحفي 

بالل ح�شن التل 
O ق�شة نجاح ...م�شمم االأزياء ح�شام حدادين 

O م�شاركات عن عيد القيامة المجيد
O ذكريات مقد�شي حلقة ٤ 

^ ق�شة نجاح فتاة عا�شقة القراءة

^ الخطاب الديني ومحاربة التطرف

^ االأب رفيق خوري ....فل�شطين

^ الحوادث المرورية 

تهنئة عيد العمال
ب�أحر  الأرثوذوك�صي خ��صة  الن�دي  الأردن ع�مة والع�ملني يف  اإلى عم�ل  الأرثوذوك�صي  الن�دي  اأ�رسة  تتقدم 

الته�ين والتربيك�ت مبن��صبة يوم العم�ل الع�ملي.
هذا وتتمنى اأ�رسة الن�دي الأرثوذوك�صي جلاللة امللك عبدالله الث�ين ابن احل�صني املعظم حفظه الله ورع�ه، 
وال�صعب الأردين الكرمي، مزيدا من التقدم والزده�ر والأمن وال�صتقرار يف ربوع بلدن� الغ�يل علين� جميع�.

حفظ الله الأردن وطن� وملك� و�صعب�

وكل ع�م واجلميع ب�ألف خري

تهنئة بعيد االستقالل
اإلى جالله امللك عبدالله  بك�فة هيئ�ته وجل�نه يرفعون  الأرثوذك�صي  الن�دي 
الث�ين ابن احل�صني املفدى والى الأ�رسة الأردنية الواحدة اأ�صمى اآي�ت الته�ين 
والتربيك�ت بحلول عيد ال�صتقالل اأع�ده الله على الأردن وهو يرفل براي�ت 

العزة وال�صوؤدد . 

وكل ع�م وانتم بخري
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رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

االأردن يف عيونهم 

بان  بلده،  او  ا�شمه  ذكر 
ان  توقع   قد  الجميع 
االردن  من �شمن  يكون 
ت�شقط  �شوف  التي  البلدان 
خالل فترة ما اطلق عليها 
فقال:  العربي.  بالربيع 
�شعيف،  »اقت�شادكم 

الم�شادر الطبيعة قليلة جدا، واأعداد المهاجرين 
عندكم  بازدياد، لكن النتيجة اأبهرتنا«.

القيادة  نتيجة  كان  االردن  �شمود  اأن  فبراأيه 
حول  ال�شعب  والتفاف  الجي�ش  وقوة  الحكيمة 

العر�ش الها�شمي وحبهم للقائد. 
اآخر، وهو باحث في مركز بحثي متخ�ش�ش في 
في �شنع  المملكة  بدور  ا�شاد  التطّرف،  مكافحة 
ال�شالم في المنطقة وذكر - لم اأتوقع ان يعلم بها 
الملك  جاللة  اأطلقها  التي  عمان  ر�شالة  اأهمية   -
من  وغيرها  وغيرهم   ...٢٠٠٤ عام  عبدالله 

كلمات جميلة منع�شة وم�شجعة. 
النواحي  كل  من  قا�شية  ظروفا  نختبر  جميعنا 
في  االردن  كون  علينا  وعينه  يدرك،  والعالم 
االإقليم  كيان  قلبت  التي  ال�شيا�شية  العا�شفة  عين 
باأننا  للعالم  اأثبتنا  باأننا  تبقى  الحقيقة  ولكن  كله. 
َنا  َبع�شُ ووقفتنا  فزعتنا  كانت  فقد  مختلفون، 
�شعوبة  الظروف  اأ�شد  في  خا�شة  بع�ش  مع 
واللحظات اإظالما دليال على حبنا لبع�شنا البع�ش 

وحبنا للوطن وتم�شكنا بقيادته. 
فاالردن برجاله، ون�شائه اخوات رجال، وكلنا 

للوطن! 

اأربعة  اأردني من  باأن اكون �شمن وفد  ت�شرفت 
عن  موؤتمر  في  فاعلة   م�شاركة  قدموا  اأ�شخا�ش 
في  وذلك  الظاهرة  هذه  ومحاربة  االإرهاب 
اأ�شبوعين  عا�شمة مملكة تايالند، بانكوك،  قبل 
دولة  ع�شرين  من  اكثر  هناك  كان  تقريبًا. 
م�شاركة من بينها لبنان، قطر، تون�ش، م�شر، 
المالديف  جزر  فرن�شا،  المغرب،  الجزائر، 

والفلبين. 
تاأثير  حول  النقا�ش  دار  كامل  اأ�شبوع  لمدة 
االإرهاب على كل بلد والو�شائل التي ا�شتخدمت 
في محاولة التطّرف وخطوات الحماية من هذه 
ما  ايجاز  ب�شدد  هنا  ل�شت  و�شيا�شيًا.  فكريًا  االآفة 
حدث بالرغم من اأهميته لكن اريد م�شاركتكم عن 

نظرة العالم المختلفة لالأردن قيادة و�شعبًا. 
الثوابت باأننا جميعا نقف تحت �شماء واحدة نتنف�ش 
هواء م�شدره واحد وت�شرق �شم�ش واحدة علينا 
جميعنا، واأهمها اأننا على قارب واحد، جميعنا، 
ننجو معا اأو، ال �شمح الله، نغرق معا. وهناك 
اأن  ينكرها هي  ان  ي�شتطيع  اأحد  حقيقة اخرى ال 
كدولة  نف�شه  اثبت  االخيرة  االآونة  في  االأردن 
جمة  تحديات  اأمام  �شامخ  كطود  �شامدة  قوية 

داخليا وخارجيا. 
فغالبية االأحاديث التي دارت معي خالل الموؤتمر 
ت�شيد  كانت  مجموعات  �شمن  او  انفراد  على 
كالم  وحاليا.  �شابقا  المنطقة  في  االردن  بدور 
لل�شعب  الكبير  باالحترام  مليئا  كان  الم�شاركين 

االردني والقيادة الها�شمية. 
عدم  طلب  بالجي�ش  �شابط  وهو  اأحدهم  قال 
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اأجرى اللقاء رلى ال�شماعين 
  رئي�شة لجنة تحربر الن�شرة

 التقينا مع وجدان العطار، �شابة اأردنية تقول عن نف�شها باأنها 
فتاة حالمة و عا�شقة للقراءة  بل قارئة بنهم وتعتبر الكتاب 

فرد من افراد االأ�شرة الذي ال يمكن اال�شتغناء. 
الى  منها  و  اربد  في  ُيقراأ  و  َيْقَراأ  وطن  مبادرة  اأطلقت 
موقع التوا�شل االجتماعي تويتر االأمر الذي لقى تجاوبًا 

كبيرًا وخا�شة مع محبي القراءة. ما يلي لقائنا معها.  
» اأن�شل بين وقت واخر لغرفتي حيث مكتبتي ورفوف 
اأن  اإال  المالية،  المحا�شبة  العلمي  تح�شيلي  الكتب، 
درا�شتي، حيث  تماما عن  مختلف  كان  مجال عملي 

عملت في مجال االعالم وال�شو�شيال ميديا. 
الحالمة  �شخ�شيتي  في  له  اطمح  ما  اأجد  لعلي  بحثت 
المجتمع  في  الذاتي  الوجود  وتحقيق  الطموحة، 
نف�شها  اإثبات  عن  تبحث  كاأمراأة  البحت  الذكوري 
على  طراأ  الذي  ال�شيا�شي  التطور   .. حلم  ببع�ش 
المنطقة اأبعدني كثيرًا عن االإعالم وخوف والدي علي 
لم  والتي  الوطنية  المقاالت  اأو  بال�شيا�شة  الخو�ش  من 
تخلو من االإنتماء يومًا، اإال اأن حر�شه ال�شديد وحبه لي 

منعني من االإ�شتمرار بهذا المجال. 
باأخبار  والمعجبين  المتابعين  ا�شد  نف�شي  من  اأعتبر 
الله وال زلت .. واثناء  العبد  الملكة رانيا  وانجازات 
بالتعليم  البليغ  اهتمامها  انتباهي  لفت  االهتمام  هذا 
من  به  تقوم  ما  خالل  من  القراءة  على  والت�شجيع 
والمدار�ش  للمعلم  وفعاليات  ومبادرات  ن�شاطات 
ن�شاط  و�إطالق  �لقر�ءة �شرورة،  جعل  على  لحثها 
اأحببت  المملكة.  في  المحافظات  بجميع  االأ�شرة  مكتبة 
اأكن بعد قد تو�شلت لما ارغب ب�شكل  الفكرة ولكن لم 
التي  اأن�شى رائحة الورق  كلي فكان ع�شقي للكتب وال 
الكتاب  في  البالغ  واهتمامي  اخر،  �شببا  حبا  بها  اأهيم 
حيث  الفكرة،  بداية  في  �شببا  كانت  وم�شمونا  �شكال 
بداأت من خالل فا�شل كتاب يتم و�شعه بعد االنتهاء من 
القراءة بحيث يحمي الورق من الثني اأو و�شع عالمة 

وجدان العطار

بقلم الحبر لمعرفة اأين تو�شلت بالقراءة .. كنت وقتها 
في زيارة بدولة االإمارات العربية المتحدة عند والدي 
وتابعت عدة ن�شاطات للقراءة مع بداية عام القراءة في 
االمارات عام ٢٠16 ..  عندما قمت ب�شراء مجموعة 
كتب عن طريق النت واي�شالها المبا�شر للبيت، وكان 
التي  للكتب  الفوا�شل  من  مجموعة  ال�شندوق  بداخل 
براأ�شي  الفكرة  و�شعت  الوقت  ذلك  ومنذ  احببتها، 
وبداأت بالعمل ، قمت بت�شميم مجموعة من الفوا�شل 
وانطلقت  الوطنية،  والمقوالت  للقراءة  اقتبا�شات  مع 
خالل  من  االمارات  في   ٢٠16/3 �شهر  منذ  بالفكرة 
الت�شاميم الورقية للفوا�شل . وبعد �شهر عدت لالأردن 
وبداأت العمل على تطبيق الفكرة في وطني من خالل 
عن  والحديث  للطالب  ال�شوتية  بالقراءة  المدار�ش 
في  االأثرية  االأماكن  بزيارة  وقمت  القراءة  اأهمية 
مبادرتي  من  االآخر  الن�ش  مع  تما�شيا  وذلك  الوطن 
منا�شبة  الوقت  ذلك  في  وُيقراأ،و�شادف  يقراأ  وطن 
وطنية  » مئوية الثورة العربية الكبرى« وقمت باإ�شافة 
هذه  عن  تتحدث  والتي  الوطنية  الفوا�شل  من  عدد 
تاريخية  وطنية  كتب  على  وح�شلت  التاريخية  الحقبة 
الثورة  ومئوية  اال�شتقالل  وذكرى  الكرامة  كـمعركة 
العربية الكبرى حيث اعتمدتها في القراءة ال�شوتية في 
مختلفة  بفترات  الوطن  تاريخ  عن  للحديث  المدار�ش 
تحقيقا للن�ش االآخر من المبادرة وهي » وطن ُيقراأ «. 

واأن�شاأت �شفحات با�شم المبادرة على مواقع التوا�شل 
ن�شطًا  تفاعاًل  وجدت  لله  والحمد  وتويتر  بوك  الفي�ش 
الذين  االأخرى  الدول  من  وحتى  الوطن  اأبناء  من 
ثقافي  للقاء  نظمت  وبعدها   .. الها�شتاق  مع  تفاعلوا 
نقراأ فيه كتاب ونقوم بمناق�شته وتبادل االآراء المختلفة 
ب�شدده .. مع مجموعة من ال�شباب االأردني القراء . 

الح�فز :  توجهات الملكة رانيا العبد الله في هذا المجال 
وت�شجيع الطالب على القراءة من خالل الن�شاطات التي 
باأن  لحلمي  وتحقيقا  المدار�ش  في  بها  العمل  على  تحفز 
اأن�شاأ مكتبة للقراءة في محافظتي )اربد( والتي تفتقد لهذه 
النوعية من المكتبات ولقلة عددها ربما عددهن ال يتعدى 
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المعرفة،  واألوان  بالثقافات  ومحدودة  مكتبات   5 الـ 
وكثيرا ما اأقوم ب�شراء كتاب عن طريق االنترنت لعدم 

توفره في المكتبات .. 
الداعمين : بالبداية كان اأكبر داعم لي والدي واأعجب 
كثيرًا بالفكرة وقدم لي العون المادي والمعنوي من 
اأجل االنطالق بها والخروج للنور فهو دائمًا بجانبي 

لتحقيق بع�ش احالمي. 
و�شديقتي الرائعة التي لم تتوانى يوما عن الم�شاعدة 
والوقوف معي باأحلك الظروف ، وكانت وال زالت 
معي خطوة بخطوة واأثناء تجوالنا بالمدار�ش من اأجل 
القراءة كانت برفقتي فدعمها لي المعنوي كان له اأثر 

كبير بنف�شي وبتحقيق حلمي .
واجهتني  التي  المعيقات  الكثير من  هناك  المعيق�ت : 
وكان اولها كيفية البدء بتطبيق الفكرة للح�شول على 
مجموعة ق�ش�شية الأقوم بتوزيعها على الطالب  بعد 
جل�شة القراءة ال�شوتية ، كنت في البداية اقوم ب�شراء 
التي  الورقية  والفوا�شل  للطالب  لتقديمها  الق�ش�ش 
اقوم بت�شميمها كت�شجيع لهم القتناء الكتاب والقراءة . 

وبعد ان علمت باأن مديرية الثقافة لديهم الكتب ومكتبة 
مبادرتي  عن  واخبرتهم  لهم  توجهت   ، اال�شرة 
وفعال  بالكتب،  م�شاعدتي  باالمكان  كان  ان  و�شاألت 
يجب  اأنه  واأخبروني  �شدر،  برحابة  الفكرة  تقبلوا 
اإح�شار كتاب ر�شمي من المدر�شة عن حاجتهم للكتب 

لتزويدي بها .
 الكت�ب الدي اثر بي : قراأت العديد من الكتب ولكن 
اأكثر كتاب ال زال اأثره بداخلي كتاب ثالثية غرناطة 
هذا  و�شاأ�شيف  عا�شور،  ر�شوى  الم�شرية  للكاتبة 
عابقة  جدران  اأندل�شية،  حكايات   : عنه  الملخ�ش 
الورق،  ولفافات  الحبر  برائحة  كفوف  بالخزامى، 

فوق  الممتد  الخزامي  عبق  هو  ام  اأندل�شي،  حب 
المو�شح بطرقات  ال�شنديان  ام هو  جدران غرناطه، 
بالن�شيه .. اما هو �شوق اراجون وال�شناديق الخ�شبية 
المزرك�شة بر�شومات جميلة لع�شافير تغني كلما الح 
طيف الراحلين والعائدين .. اما هو �شرداب الكتب 

في كهوف المنازل القديمة ، .. !؟ 
الجعفرية  لقلب  المتعرجة  الجبلية  ال�شال�شل  هي   اما 
باأ�شجار النخيل والزيتون الممتدة على مدى النظر .. 
اما هو �شوت التراتيل القراآنية وعذوبة اللغه العربية 
الجعفرية  واأزقة  ال�شماء  طهر  تعانق  هوز  واأبجد 
المعرفة  برائحة  العابقة  �شرا  المغلقه  وبيوتها  ال�شيقة 
والثقافة  .. ثالثية روائية تتكون من ثالث روايات 
)غرناطة - مريمة - الرحيل ( وتدور اأحداث الروايه 
في مملكة غرناطه بعد �شقوط جميع �لممالك �لإ�شالمية 
في االأندل�ش .. وتبداأ اأحداث الثالثية في عام 1٤91 
وهو العام الذي �شقطت فيه غرناطة باإعالن المعاهدة 
اآخر  اأبو عبدالله محمد ال�شغير  التي تنازل بمقت�شاها 
ملوك غرناطة عن ملكه لملكي ق�شتاله واأراجون .. 
وتحكي �لرو�ية ق�شة عائلة عا�شرت �حد�ث �ل�شقوط 
على مدى عدة اجيال وما واكبها من احداث وم�شاعر 

متنوعة في ملحمة تاريخية  فريدة.
مثلي الأعلى : مثلي االأعلى بالحياة والدّي . 

ومثلي االأعلى كـفكرالملكة رانيا العبد الله .
محمود  م�شطفى  الدكتور  كـكاتب  االأعلى  ومثلي 

الفيل�شوف والكاتب الم�شري .
الكت�ب الورقي واللكتروني : كل من هذه الكتب خا�شية 
فيه  �شك  ال  ومما  رائع،  وكالهما  االأخرى  عن  مختلفة 
الورقية  القراءة  لذة  ان  القراء يجمعون على  اأغلب  ان 
للقراءة  ع�شقي  هوؤالء،  اإحدى  وانا  لذة  ت�شاهيها  ال 
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قصة جناح

اأف�شله اكثر  الورقية ال مثيل لها وان ام�شك كتابا بيدي 
من الجهاز االيباد او الموبايل او الالب توب، ال ا�شعر 
براحة اثناء القراءة من الجهاز كما ا�شعر بها من الكتاب 
 pdf الـ  ب�شيغة  اأقراأ  ال  اني  يعني  هذا ال  الورقي ولكن 

الأ�شباب  منها :
1. عدم توفر الكتاب ورقيا في المكتبات .

٢. ارتفاع �شعر الكتاب الورقي والذي ال يمكنني من 
اقتناءه.

3. �شهولة حمله باأي مكان و�شهوة البحث على النت. 
ولكل  االثنان  خالل  من  القراءة  اأع�شق  لي  بالن�شبة 
منهم ميزة اأحبها واأتاألف معها في النهاية ما يهمني ان 

اجد ما ا�شبو له من القراءة والمعرفة .
االن�شان  هيكلة  انها  تعيد  القراءة  اأهمية  القراءة   اأهمية 
والمعارف  العلوم  من  كثير  في  مداركه  وتو�شع  فكريا 
اي  في  للخو�ش  توؤهله  وكما  المختلفة،  والثقافات 
نقا�ش.. مهما و�شفتها وتحدثت عنها فلن اأحيطها بكل ما 
اأريد الحديث عنه الأنها اأكبر من الو�شف واأعمق بكثير 
فجذورها منذ الن�شاأة االأولى للب�شرية والكون حيث خلقت 
كد�شتور لنا.اإن للقراءة اأهمية في حياة الفرد والمجتمع، 
بالخبرات وتنمي مداركهم وتهيئهم  االأفراد  فهي تزود 
مجتمعهم  في  روادا  ليكونوا  وتدفعهم  المجتمع  لخدمة 
الثقافي  التراث  فهم  االأ�شا�شية في  العملية  �شك  بال  ؛فهى 
وو�شيلة  االآخرين،  بتراث  واالت�شال  والوطني، 
الفرد  ي�شتمد  طريقها  وعن  العلوم،  بباقي  لالت�شال 

ع اآفاقه. حاجاته، وينمي قدراته ويو�ِشّ
القراءة : خطاب عقلي يتم فيه البرمجة الكاملة للعقل 

واعادت تهيئته للمعرفة والثقافة ب�شكل اأف�شل .
من  باأنها  للقراءة  ينظر  االأغلبية  او  البع�ش  ربما 
او  ال�شروريات  بتلك  ولي�شت  حياتنا  في  الكماليات 
تكفي  المدر�شة  يعتقدون مراحل  اال�شا�شيات، وربما 
القراءة  بالطبع، الأن  تفكير خاطئ  للقراءة .. وهذا 
واالإجتماعية  الفكرية  الحياة  عنا�شر  اهم  من  تعتبر 
بناء  في  قدما  للم�شي  الكريم  العي�ش  �شبل  اهم  واحد 
لبناء مجتمع خال  اكثر  وثقافة  لمعرفة  والعقل  الذات 
اأقلها  العي�ش  لقمة  الح�شول على  كيفية  الجهل في  من 

وهي اكثرها منطقيا ..

فاإن عدم القراءة يوؤدي للخمول الذي يت�شف به الكثير 
من النا�ش تجاه القراءة يهدد الوطن بحدوث عواقب 
خطيرة في الم�شتقبل كفقدان الهوية و�شياع الموروث 
المعرفة  اإنتاج  االأمة عن  التاريخي اال�شيل و�شمور 
والو�شول الى القدرات العالية في الت�شنيع واالإنتاج 

واإيجاد االأعالم الفاعلين في �شتى مجاالت الحياة.
من هذا المنطلق فاإن غر�ش بذور التجديد واالإ�شالح 
وتعوي�ش ما فات يتم من خالل بناء ال�شباب االأردني 
القراءة  واأ�شاليب  مهارات  بتعليمهم  وذلك  �شليما  بناء 
المثقف  واإعطاء  المكتبات  ن�شر  نحو  وال�شعي  الحديثة 
االأردني م�شاحة اكبر والتركيز على دور الوالدين في 
توثيق ال�شلة بين الطفل والقراءة منذ ن�شاأته، كما اإن 
ا�شتراتيجية �شاملة تتعا�شد فيها  هذه االنطالقة تتطلب 
اأدوار جهات متعددة هي االأ�شرة والمدر�شة واالإعالم 

والمراكز الثقافية والجهات الحكومية.
اال�شتمرار بالقراءة ان نجعلها عادة يومية �شرورية، 
وقتها  الثالث  �شفحات  يقارب  ما  يوميا  نقراأ  ان 
والتعلق  المتتابعة  يالقراءة  القيام  ال�شهل  من  �شي�شبح 

االأكثر بها يوما بعد يوم حتى ال�شغف .
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لقاء مع اعضاء

�شليبا عطالله جبر العم�ش، ٤6 �شنة، متزوج من رنا 
الحلتة و لديهم  ولدان: عطالله و راكان.

للنادي  وانتمائه  حبه  عن  نادينا  ن�شرة  �شارك 
االأرثوذك�شي ك�شرح عريق من اأ�شرحة  مجتمعنا. 

اأعمل في مجال الدعاية واالإعالن  والت�شويق الريا�شي 
في �شركتي التي اأ�ش�شتها  عام ٢٠٠٨ في عمان.  

 اأنا و عائلتي اأع�شاء في النادي منذ اأكثر من ع�شرون 
�شنة و قد لعبت في فريق النادي لكرة ال�شلة عام 199٢. 
وهي  والدي  وفاة  بعد  البيت  معنا في  والدتي  تعي�ش 

�شليبا عطاهلل جرب العم�س

ت�شفي جوًا اإ�شافيًا من الحنان. عندي اأخت متزوجة 
وتعي�ش بالواليات المتحدة االمريكية .

ب�شكل  لطيفًا  �شعورًا  يمنحني  بالنادي  وجودي 
دائم  فاعتبره  بيتي الثاني. وهو �شورة انتمائي للمجتمع 

و اأي�شًا جزء هام من الوطن والدين بالن�شبهة لنا.
اأحب  و  الطليعة،  في  دائمًا  النادي  اأرى  اأن  اأحب 
بديل  اأو  غنى  اأرى  ال  لنادينا،  و  االإزدهار  و  التقدم 

بحاجة  نحن  راأيي  مجتمعنا،  لذلك،  في  في  عنه 
لتغيير كثير من االأمور للتقدم والرفعة ِبه. فعلى �شبيل 
االإدارة، و  �شابة في  اإدخال عنا�شر جديدة و  المثال 
تطور  مواكبة  اأي�شًا  الخدمة،  و  موظفيي  و  اللجان، 
التكنولوجيا. و يجب علينا ان نحدث تحديثًا و تطويرًا 
في  المناف�شين  مع  يتنا�شب  بما  المرافق  بع�ش  في 

النوادي االخرى.
بالرغم من التحديات التي واجهت و طننا الحبيب اإال 
اأنه و بالن�شبة لي االأمان و اال�شتقرار هو العن�شر الذي 
القائمين  الله هذا الوطن و  جميعنا نفتخر به.   ليحمي 

على حمايته  فهذا الوطن غالي على قلوبنا.
النادي  في  متطوع  و  ع�شو  اأنني  اأفتخر  و    »اأعتز 

االرثوذك�شي. «
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فعاليات ونشاطات اللجنة الثقافية

يف  ذكرى  الهولوكو�شت

�شباح  الخير  يا  عدوي !
واأنت  ت�شرب  قهوتك  هذا  ال�شباح  في  بيت  جّدي 
يافا، وتبكي على جّدك في وار�شو  في  ذكرى   في 
المحرقة، هل  ت�شّدق  انني  اأبكي  عليه  اأنا  اي�شا، واأنا  
اأ�شرب  قهوتي  بعيدا  عن  يافا  في  مدينة  ا�شكندنافية  

جنوب  ال�شويد  !
اأول  من   نحن   التي   المحرقة،   مثلك  على   اأبكي  
اكتوى  بنارها وما  نزال  نحرق  كل  يوم  من  اجل  

محرقتك !
التي  بالدي  في   الحداد   زامور   �شيطلق  قليل   بعد  
بيت   �شرفة   على  و�شتقف   جّدك،  اأوالد  اغت�شبها 

جّدي  وتذرف  الدموع  على جّدك !
واأنا  �شاأقف  على �شباك  غرفتي،  واأذرف  الدموع  
على  جّدك المحروق  الذي  اأحرق قلب  جّدي الذي  

مات في  مخيم  لالجئين حنينا  ليافا !
هل  اأعجبك  بيت  جّدي  يا عدوي ؟! ما راأيك  بذوق  
العثماني! هل   الطراز   بيته  على   بنى   الذي   جّدي 

تعرف  جّدي  يا عدوي  ؟ 
والدك  يعرفه،   هو  من  قلع  �شورته  عن  جدار  
وعّلق   االن،  فيه  تجل�ش   الذي   الف�شيح   ال�شالون  

�شورة جّدك �شحية  المحرقة  في  وار�شو !
دعنا  يا عدوي  نبكي  على جّدك  وجّدي  في  ذكرى  

المحرقة!
تريد  ان تبكي  على جّدك  فقط ! انت حر 

يا  احرقت  جّدي   لماذا   لم  يحرق  جّدك ،  جّدي  
عدوي ؟!

هل  تعرف دير يا�شين  يا عدوي ؟  لم  تكن  قد  ولدت  
بعد،  والدك  الهارب  من بط�ش  النازية  من  بولونيا  
يعرفها، هو  من  اأ�شرم  النار   في  بيوتها، واأحرق  
�شكانها  العزل ! وفي  اليوم التالي  بكى اأمام  كاميرات  

و�شائل  االعالم  على  الهولوكو�شت !
اليوم،   اأحزانك   اأزيد   لن   عدوي،   يا  تغ�شب   ال 
واأنت تقف حدادا على  �شحايا  المحرقة ! وزامورك  
بيت   في   قهوتك   ت�شرب  وانت  بالدي   في   يقرع  

جّدي  وتبكي  على جّدك !
هل  تحب  يافا  ام  تل  ابيب يا عدوي ؟

هل  تعرف  �شعيد  ابو العافية يا عدوي ؟!
هل  تغ�شب  ان قلت  لك  ان  �شعيد  ابو العافية   موجود 

قبل ان توجد تل  ابيب !
ال ت�شتم  يا عدوي  ! ال يليق  بمتح�شر  مثلك �شتم » 

الُغوييم » 
وانت   �شحية  عن�شرية  النازية  !

ماذا  تختلف  يا عدوي  عن  نازية  هتلر، وانت ت�شف  
غير اليهود بالُغوييم  ؟!

ال تتح�ش�ش  �شالحك  يا عدوي،  وال ت�شتدعي  جنود  
�لجليل    في   مريمية  �شتلة   تعترف   لم  �ن  �لحتياط  

بيهودية  الدولة !
ماذا تختلف  يهودية  الدولة  عن العرق  االري  في 

نازية  هتلر يا عدوي ؟!
ال تطلق  النار  علي  يا عدوي  اأنت  �شحية، وال�شحية  

ال تقتل !
انا لم  اأحرق  جّدك  في » او�شفيتز« لتحرق اأطفالي  

في غزة !
قل لي  يا عدوي  بماذا يختلف  ادولف  ايخمان  النازي  

عن  اريل �شارون ؟!
ال ت�شتمني  يا عدوي  في  ذكرى  المحرقة  التي  ما 
نزال  نحن  نكتوي  بنارها ، وانت  تاأكل  البوظة  في  
محرقتنا   في   النار   وت�شرم   يافا  في   »فيكتوري«  

التي  ال تنتهي  منذ 6٨  عاما !

 اختارها السيد طوين الشامي
نائب رئيس اللجنة الثقافية

الكاتب والصحفي :  خالد عيسى ديامات
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الـصحـــافـــة

ZARQA — “Living to please others is the 
story of my life, and it seems that I am destined 
to keep doing so,” Malak Bader Salameh said 
closing her eyes as if to hold back tears.
The 40-year-old lives in a third-floor apartment 
in a working class area in Zarqa Governorate, 
some 22km northeast of Amman.
Everything about her neighbourhood is 
narrow: narrow streets, pavements, doorways 
and stairs. For Salameh, too, the chance for a 
decent living once seemed narrow.
A holder of a diploma in English, she is married 
and a mother of four, with two boys and two 
girls aged between 10 and 18. 
Salameh used to work from home, selling 
clothes to support her husband, but their 
meagre income was barely enough to live on. 
In a constant reminder of her poverty, nothing 
she had was hers, the house is her parents’, 
the second-hand furniture was bought through 
loans from relatives or friends; even when she 
managed to sells goods from her home, half of 
her profit went to her sister’s husband.
“Still,” Salameh said, “I always welcome each 
new day with a smile, believing in a simple 
truth: there is always hope that things can be 
better.”
Her hope eventually paid off when a friend 
introduced her to the Savings and Loans 
Programme (SLP) of Care International in 
Jordan.
Signing up for courses, Salameh ended up 
studying flower arrangement, sewing and 
cooking. 
However, her experience of buying and 
selling, borne out of the necessity to feed her 
family, made her realise her real aptitude was 

Mother struggling to make ends 
meet finds silver lining in loan 
programme
By Rula Samain - Feb 14,2017 The Jordan Times

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

اأم مكافحة 

�شاعدها برنامج القرو�س

for financial management 
and marketing courses.
“I know where my 
strength lies — in selling 
and buying, and making 
profits,” said Salameh 

told The Jordan Times in a recent interview.
“At a time when I was crushed and my 
circumstances were overwhelming me, SLP 
saved me,” she said.
She recalled that after her marriage, she worked 
for two years as a manager of a nursery. After 
giving birth to her first two children, however, 
her husband, who is a medical equipment 
technician, decided that she should stay at 
home to care for the children 
“With this decision, we knew that financially 
we would suffer even further,” said Salameh, 
looking at her wedding ring.
With the monthly loan instalments and the food 
they needed to put on the table, they struggled 
to make ends meet.
But now, after a year-long involvement with 
the programme, Salameh is not only doing 
much better financially, but has found a new 
job.
“I have a new job: a teacher to war-traumatised 
children and it is close by my home. They 
chose me from among many others,” she said 
excitedly. 
“What I am doing, I am doing it for my family. 
They come first,” added Salameh,
That, she said, is a mother’s job.
“I’m sure I’m not doing it perfectly, but at 
least I’m doing everything possible for my 
children.”

E-mail: rulasamain@gmail.com
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 جلنة العالقات العامة

نظمت اإدارة مكافحة المخدرات ور�شة عمل بعنوان » الخطاب 
الذي  الدور  اإبراز  بهدف  المخدرات »  اآفة  الديني في محاربة 
الم�شار  نحو  الفرد  �شلوك  توجيه  في  واالأئمة  الكهنة  يوؤديه 
اآفة  ال�شليم الذي يخدم م�شلحة المجتمع ، ويخ�ش ال�شباب �شد 
وبنات  ابناء  وحماية  ال�شموم  هذه  بوجه  والوقوف  المخدرات 

المجتمع من خطرهم .
وافتتح اللقاء بكلمة للمفت�ش العام لمديرية االأمن العام ، وتم بعدها 
مناق�شة عدداً  من اأوراق العمل كان اأولها ورقة عمل مدير اإدارة 
مكافحة المخدرات بعنوان » واقع م�شكلة المخدرات في االأردن« 
اأتبعت بحوار ونقا�ش واجاب على كل االأ�شئلة ب�شفافية وو�شوح. 
وناق�شت الور�شة عددًا من اأوراق العمل منها ل�شيادة المطران 
الدكتور  واالأب  عازر«  �شامر   « واالأب  ال�شوملي«  »وليم 
مجابهة  في  الديني  الخطاب  وم�شمونها  دبور«،  »اإبراهيم 
 . خا�ش  ب�شكل  المخدرات  اآفة  ومحاربة  عام  ب�شكل  الجريمة 
وقد اأدار الجل�شات االأب رفعت بدر رئي�ش المركز الكاثوليكي 

للدرا�شات واالإعالم . 
المكافحة  في  االأمنية  الموؤ�ش�شة  دور  هو  تداوله  تم  ما  اأهم  من 

والتوعية والوقاية والعالج في المخدرات . 
فيما يخ�ش بالعقوبة فقد تم تحديث القانون ليجرم كل من �شنع 
وباع مادة الح�شي�ش ال�شناعي » الجوكر« وتعاطيه الذي انت�شر 
موؤخراً  في البالد والذي يدمر الجهاز الع�شبي كليًا ويوؤدي اإلى 

االإدمان والموت . 
 » عبور  بلد   « م�شنف   )  ٢٠15  ( عام  في  االأردن  وكان 
للمخدرات وللعلم فقد تم �شبط ) 6 ( مليون حبه من بداية العام 
 )  79 ( بالكامل  تم �شبطه  ما  تاريخ ٢٠17/٤ ومجموع  حتى 

مليون حبة مخدر . 
وفي حال �شبط المتعاطي يودع للق�شاء اما في حال تقدم المتعاطي 

من تلقاء نف�شه يعفى من العقوبة وير�شل اإلى مركز العالج . 

اأهمية الخط�ب الديني في مح�ربة المخدرات

اإدارة مكافحة المخدرات مركز متطور يت�شع لـ  العالج : لدى 
)17٠ ( �شرير باإ�شراف كامل من مديرية االأمن العام ومديرية 
ال�شحة ، وي�شتقبل المتعاطين ويخ�شعهم للعالج ب�شرية تامة من 
االأردن ومن دول الجوار وقد تمت معالجة ) 136٠ ( �شخ�ش 

في مركز عالج االإدمان . 
اأهم الن�ص�ئح حول كيفية الكت�ص�ف المبكر للمتع�طين 

مع  بالالمباالة  م�شحوباً   اليومي  ال�شلوك  في  المفاجئ  التغيير 
االإح�شا�ش بالخوف اأحياناً  والت�شلط اأحياناً  اأخرى . 

كثرة الخروج من المنزل والعودة للمنزل دون لفت االنتباه . 
الوقت،  ولعامل  الحياتية،  لواجباته  العام  واالإهمال  الفو�شى 
جدد  باأ�شدقاء  وااللت�شاق  القدامى  االأ�شدقاء  عن  واالبتعاد 
االنحراف  اإلى  �شاقوه  والذين  ال�شوء  يكونوا هم رفاق  اأن  البد 
وال�شرقة  للمال  الم�شتمرة  الحاجة  ال�شهية،  فقدان  والتعاطي، 
الإيجاد م�شادر تمويل لتامين الجرعات، العدوانية والميل اإلى 
العنف ، وجود اآثار للتعاطي » كاالإبر وعدة التعاطي« ، وقد 
من  المتاأتية  الدموية  البقع  بع�ش  ومالب�شه  ج�شده  على  تظهر 

التعاطي .
وقد خ�ش�شت اإدارة مكافحة المخدرات رقم �شمي بالخط ال�شاخن 
لطلب  اأو  لالإبالغ  تامة  وب�شرية  متوا�شل  ب�شكل  يعمل  والذي 
العالج وهو : الخط ال�شاخن ٠19٢٨33-٠79          وات�ش اب
  whatsapp      ٠77-٠19٢٨33                                                  

                                               ٤٢٠٨٠٠٠ – ٠6         ار�شي 
ور�شة  في  بالم�شاركة  الدعوة  االأرثوذك�شي  النادي  لبى  وقد 
العمل التي وجهت لرئي�ش مجل�ش االإدارة ال�شيد مي�شيل ال�شايغ 
ولرئي�شة لجنة العالقات العامة ال�شيدة ديان ال�شراف زريقات. 
مكافحة  اإدارة  عليه  ت�شكر  بمكان  االأهمية  من  اللقاء  هذا  وكان 
الدعم  في  المحلي  المجتمع  لتعزيز دور  �شعت  التي  المخدرات 
�لأمنية  بالموؤ�ش�شات  �لمناط  �لعبئ  بع�ض  حمل  في  و�لم�شاعدة 
والحفاظ على �شبابنا �شالمين وبعيدين عن هذه االآفة المدمرة . 
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سنكون على موعد 
يف شهر رمضان املبارك 

مع فرقة شيوخ سالطني الطرب احللبية
اهال وسهال باجلميع ورمضان مبارك

سنكون على موعد 
يف شهر رمضان املبارك 

مع فرقة شيوخ سالطني الطرب احللبية
اهال وسهال باجلميع ورمضان مبارك
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نحن هنا ... و�شنظل .

تدا�ش اإن�شانيتنا . ُنهان . ُنذّل . ُنجرح 

.ُنقتل.

نحن هنا ... و�شنظل. 

ُتقلع اأ�شجارنا . تهدم بيوتنا . ُتجرف 

مزارعنا . ُتحا�شر مدننا وقرانا 

ومخيماتنا ...

نحن هنا ... و�شنظل . 

طائرات . دبابات . �شواريخ . حمم 

من البرّ  والبحر والجو ...

نحن هنا ... و�شنظل .. رافعي 

الراأ�ش بكبرياء .

اأج�شادنا ، كل م�شام اأج�شادنا، مثخنة 

فل�شطني اأر �شاعة احلقيقة

بجراح االحتالل. 

نولد. نكبر . ن�شيخ . نموت تحت وطاأة 

الغزاة ...

نحن هنا ... و�شنظل . 

مات ال�شمير االإن�شاني . ن�شيت 

االإن�شانية ذاتها . �شاد الكذب االأر�ش 

كلها . افتروا علينا . �شّوهوا وجوهنا 

القمحية . مزقوا كوفيتنا . اأغالوا زماننا 

. �شادروا مكاننا ...

نحن هنا ... و�شيظل م�شروع وطن . 

بعناد . ب�شبر . باإ�شرار ...

اإلى اأن يتعانق العدل وال�شالم في 

اأر�شنا البهية . 

األب رفيق خوري 

 من كتاب: قل كلمتك و امش
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رعبًا  االأخيرة  االآونة  في  ال�شير  حوادث  �شّكلت  لقد 
اأبنائه،  حياة  ويهدد  بالمجتمع  يحدق  وخطرًا  قاتاًل، 
ذلك باأنها باتت تقطف اأعمار اأطفالنا و�شبابنا، وتدمي 
ال�شحايا،  اأ�شر  قلوب  جانب  اإلى  جميعا،  قلوبنا 
والتي اأ�شبح لتبعاتها ما هو اأبعد من حاالت الوفيات 
اأفراد  بين  وفيات  وقوع  الى  لت�شل  واالإ�شابات، 
ا�شتوجب  مما  فقدانهم،  على  ولوعة  ح�شرة  اأ�شرهم 

معه دق ناقو�ش الخطر.
اأن غدت  بعد  يوميًا؛  تزداد  ال�شير  فخطورة حوادث 
اأعداد الم�شابين والمتوفين جراءها في تزايد م�شتمر 
من عام الآخر، وكان اآخرها الحادث المروع الذي 
وقع موؤخرًا على طريق بغداد، قرب المفرق، بعد 
بمركبة  رو�شة  طالب  يقل  �شغير  با�ش  ا�شطدام 
اأخرى، ما اأدى لوفاة ٤ اأطفال واإ�شابة ٢3 اآخرين 
تبع  البالغة والمتو�شطة، وما  بين  بجروح تراوحت 
اأحد االأطفال حزنا على  هذا الحادث من وفاة والدة 
نجلها، قبل اأن يلتحق الجد بهما ، وهو ما دفعنا اإلى 
ال�شير،  التاأكيد على �شرورة االلتزام بقواعد  اإعادة 
حتى ال نخ�شر كل يوم زهرة من اأطفالنا والخيرة من 

�شبابنا.
االلتزام  وعدم  ال�شير  بقواعد  اال�شتهتار  اأن  ذلك 
وراء  الحقيقي  ال�شبب  يزاالن  وال  كانا  بتطبيقها، 
فاإن  وبالتالي   ، الدم  نزيف  من  �شوارعنا  ت�شهده  ما 
التطبيق وااللتزام بها واحترامنا الأولويات الطريق 
باتت  التي  االإ�شكالية  هذه  لحّل  االأولى  الخطوة  هو 
مروري  بحادث  يوميا  االأردنيين  قلوب  توجع 
ماأ�شاوي، داعين الجميع اإلى الت�شدي لهذه الظاهرة 

احلوادث املرورية  .. نزيف الدم امل�شتمر بال انقطاع ..

حتى  وم�شوؤولية،  بحزم 
يزهق  النزيف  هذا  يبقى  ال 
دائم  ب�شكل  االأبرياء  اأروح 

وم�شتمر دون اأي رادع.
من  بد  ال  المقام،  هذا   وفي 
التذكير باأن العوامل الموؤدية 
الماأ�شاوية  الو�شعية  لهذه 

 املقدم أمين حكمت املرايف
مديرية األمن العام 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

وات�شاع نطاقها بوتيرة قيا�شية، قد تعددت، رغم اأن 
وغياب  ال�شير،  بقواعد  ال�شائقين  بع�ش  التزام  عدم 
االأولى  المراتب  يحتل  يبقى  لدى معظمهم ،  الوعي 
بتعليمات  االلتزام  �شرورة  ي�شتدعي  الذي  االأمر   ،
�شالمة  اأجل  من  و�شعت  التي  المرور  واأنظمة 
المواطنين ووقايتهم من اأخطار المركبات، والحذر 
كثيرة،  حوادث  من  ذلك  ي�شببه  لما  مخالفتها،  من 
والحر�ش  المحددة،  بال�شرعة  االلتزام  عن  ف�شاًل 
على تفقد المركبة ؛ والتاأكد من وجود و�شائل ال�شالمة 
عند  ال�شير  وحركة  الطريق  و�شع  ومراعاة  فيها، 

قيادة المركبة.
واأخيرًا ولي�ش اآخرًا، نطلق منا�شدتنا للجميع بااللتزام 
ال�شير،  حوادث  لم�شكلة  حدا  لن�شع  المرور  بقوانين 
وباتت  وخطير،  موؤلم  لواقع  �شوارعنا  حّولت  التي 
ولتكون  واالأطفال،  المواطنين،  اأرواح  من  تنال 
اأرواح �شبابنا المزهوقة ر�شالة وا�شحة ت�شع االأمور 
جذرية  لحلول  يقود  ب�شكل  ال�شحيح،  ن�شابها  في 
وعملية تحتم علينا التزامنا باأنظمة وتعليمات المرور، 
الحد من مخالفة قوانين  اأمام م�شوؤوليتنا في  ووقوفنا 

المرور ، وما تخلفه من حوادث دموية .

حصري
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اصدقاء النشرة

من  االأمريكية  القوات  وتمكنت  فا�شت�شلمت،  المقاومة  ت�شتطع 
تحقيق عدة انت�شارات في المحيط الهادئ، فبداأت دول المحور 
بالتراجع على جميع الجبهات. وفي عام 19٤٤ و�شلت قوات 
الحلفاء اإلى فرن�شا، وتمكن االتحاد ال�شوفيتي من ا�شتعادة كامل 

االأرا�شي التي ا�شتولى عليها االألمان.
على  ال�شوفييبتي  االتحاد  ب�شيطرة  اأوروبا  في  الحرب  انتهت 
برلين و�ل�شت�شالم غير �لم�شروط من قبل �لألمان في ٨ مايو 
والذي  برلين،  قرب  بوت�شدام  موؤتمر  بعدها  وعقد   .19٤5
�شدر خالله اإعالن بوت�شدام في ٢6 يونيو 19٤5 )األذي ت�شمن 
تهديدا لليابان بتدميرها ما لم تتوقف عن حربها مع دول الحلفاء 
و�أن ت�شت�شلم بدون �شروط( ، وقامت �لوليات �لمتحدة في 6 
اأغ�شط�ش و9 اأغ�شط�ش من عام 19٤5 باإ لقاء قنبلتين نوويتين 
على هيرو�شيما وناغازاكي )على الترتيب(، تبع ذلك ا�شت�شالم 

اليابان في 15 اأغ�شط�ش 19٤5.«  
ال�شحف  بوا�شطة  العالمية  الحرب  تطورات  نطالع  كنا 
االألمانية  الطائرات  وكانت  والعالمية،  المحلية  واالإذاعات 
البريطاني  للجي�ش  الإ�شتراتيجية  األمواقع  على  تغير  واالإيطالية 

في فل�شطين.
اأذكر اأي�شا المناطيد ذو اللون ال�شكني وهي منت�شرة حول مدينة 
ت�شتعمل  وكانت  جنازير،  بوا�شطة  االأر�ش  في  مثبتة  و  حيفا 
المن�شاآت  على  تغير  كانة  التي  االيطالية  للطائرات  كم�شيدة 
عكا،   طريق  في  البترول  م�شفاة  وعلى  البريطانية  الع�شكرية 
بعد  عن  الهدف  ل�شرب  بعد  و�شلت  تكن  لم  التكنولوجيا  الن 
قذائفه.  الهدف اللقاء  يقترب من  اأن  الطائرة  قائد  وكان على 
واأذكر عند حدوث الغارات في الليل كانت الك�شافات ال�شخمه 

تالحق الطائرات المغيرة التي كنا نراها بو�شوح .   
في الحلقه القادمه معلومات عن مدينة حيفا  وحدائق البهائيين 

الجميله ومدينة عكا  ومعالمها الم�شهوره.

في  عملت  حيث    19٤1 لعام  بالذاكره  اأعود  الحلقه  هذه  في 
األمحاكم األفل�شطينية  مدة �شتة �شنوات ون�شف متنقال ما بين حيفا 

والخليل واأخيرا القد�ش. 
اثناء   19٤1  11 �شهر  في  حيفا   �شلح  محكمة  في  عملي  بداأت 
الحرب العالمية الثانية التي بداأت في االول من �شبتمبر 1939 

في اأوروبا وانتهت في الثاني من �شبتمبر 19٤5.
التي عاي�شتها الأُن  الحرب  للقارئ لمحة ق�شيرة عن هذه  واأُعطي 
كتابة تاريخ هذه الحرب الُمدمره بالتف�شيل تحتاج اإلى مجلد �شخم.
»�شاركت في هذه الحرب الغالبية العظمى من دول العالم، في 
حلفين رئي�شيين هما:  قوات الحلفاء )فرن�شا، بريطانيا العظمى، 
المحور      دول  وال�شين(  ال�شوفييتي  االتحاد  المتحدة،  الواليات 

)المانيا، ايطا ليا واليابان(.
واأكثرها  ال�شمولية،  الحروب  من  الثانية  العالمية  الحرب  وتعد 
م�شارح  د  وتعـد  الحرب  بقعة  الت�شاع  الب�شرية  تاريخ  في  كلفة 
مليون   1٠٠ من  اأكثر  فيها  �شارك  حيث  والجبهات،  المعارك 
جندي، وت�شببت بمقتل حوالي 5٠  مليون �شخ�ش ما بين مدنيين 
وع�شكريين، اأي ما يعادل ٢.5% من �شكان العالم في تلك الفترة.
مع اأن اليابان كانت قد اأعلنت الحرب على ال�شين في 7 يوليو 
�شبتمبر  االأول من  تعتبر  للحرب  الفعلية  البداية  اأن  اإال   ،1937
بعدها  وتوالت  بولندا،  المانيا  اإجتاحت  عندما  وذلك   ،1939
المتحدة.  األمانيا من قبل فرن�شا والمملكة  الحرب على  اإعالنات 
المانيا  قامت   ،19٤1 عام  اأوائل  اإلى   1939 عام  اأواخر  ومن 
المحور  دول  حلف  لت�شكيل  والمعاهدات  الحمالت  من  ب�شل�شلة 

وال�شيطرة على اأجزاء وا�شعة من القارة االأوروبية. 
 وفي 1٤ يونيو 19٤٠ �شقطت باري�ش بيد االألمان، وا�شت�شلمت 
الحرب  مراحل  اأكثر  بداأت  يونيو19٤1   ٢٢ وفي  فرن�شا. 
العالمية الثانية دموية وذلك بعد غزو المانيا لالتحاد ال�شوفييتي، 
اأهم المعارك الكبرى والفا�شلة  اإحدى  ومعركة �شتالينجراد هي 
التي �شهدتها الحرب العالمية الثانية   والتي ا�شتمرت �شتة اأ�شهر 
بين ٢1 اأغ�شط�ش و ٢ فبراير 19٤٢. بلغت الخ�شائر الب�شرية في  
اأكبر  كاإحدى  ي�شنفها  ما  �شحية،  مليوني  حوالي   المعركة  هذه 
المعارك دموية في تاريخ الحروب والتي كان لها الدور االأكبر 

في تحول مجرى الحرب العالمية الثانية.
بهجوم  الياباني  البحري  الطيران  قام   19٤1 دي�شمبر   7 وفي 
مفاجئ على القاعدة البحرية االأمريكية في ميناء بيرل هاربر، 
مما ا�شطرت الواليات المتحدة اإلى اإعالن الحرب على اليابان 

والدخول في الحرب العالمية الثانية  .

ذ كــريــا ت مقد�شــــي )17/5(

تم اإيقاف تقدم دول المحور في عام 
اليابان في عدة  بعد هزيمة   ،19٤٢
دول  قوات  وهزيمة  بحرية  معارك 
المحور في اأوروبا و�شمال اأفريقيا، 
الكبيرة  الخ�شارة  اإلى  باالإ�شافة 

الألمانيا في �شتالينجراد.
وفي عام 19٤3 لحقت باألمانيا عدة 
هزائم في اأوروبا ال�شرقية، وقامت 
لم  التي  اإيطاليا  بغزو  الحلفاء  قوات 

إبراهيم جورج 
ثيودوري
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على  الح�شول  اأجل  من  البع�ش 
 ، الموؤقتة  ال�شعادة  من  جرعة 
هذه  اأثر  اإنح�شار  يبداأ  ان  وما 
�شبل  باإيجاد  تجتهد  حتى  الجرعة 
بقول  ولو  غيرها  الإتعا�ش  اأخرى 
م�شتوى  على  عمل  او  �شلوك  او 
..ف�شعادة  والجماعات  االأفراد 
البع�ش  باإتعا�ش  تكمن  البع�ش 
لت�شبح  جرا..  وهلم   .. اخر 
�شمة من �شمات  و�شلوكيات الفرد 

هل ب�لحتراق �صع�دة ؟
حولها  من  الحجري  ناثرة  اللهب  بالموقد  األ�شنة  وتت�شاعد 
برد  ما زال  باأم�شية ربيعية  االأ خرى ، محتفلة  تلو  ال�شرارة 
ال�شتاء يكافح للبقاء باأجوائها ، فتارة يخترق  ببرودته واجهة 
الربيع بمحاولة عبثية لفر�ش وجوده ،وتارة  اأخرى ي�شتقوي 
هذا  وبين   .. اغترابا  تزيده  مقت�شَبة  مطرية  عليها  بزّخات 
وذاك وبين  طقطقة الحطب  وفحيح الرطوبة  الهاربة من بين 
اإيقاع هذه الخلطة  ثناياه  ت�شتكين النف�ش الب�شرية متهادية على 
االإن�شان  والهدوء  في  نْف�ش  الطماأنينة  وهي  تنثر  االإ�شتثنائية 
على  واأكثر  اأكثر  االأفكار  وت�شتعل  والمكان..  والزمان 
األعاب  اللهب  كبقايا  ثنايا  بين  متطايرا  ال�شرار  المحِلّق  اأزيز 
البهلواني  دورها  اأَدت  ان  بعد  االإنطفاء  على  اأو�شكت  نارية 
الب�شرية  النف�ش  بها  مظهرية  تتباهى  احتفائية  المرافق  لكل 
ولكْن : ما مدى درجة ال�شعادة الحقيقية التي ُتْحِدُثها فعال  مثل 
النف�ش  والجمعية  بداخل  الفردية  اال�شتعرا�شية  المظاهر  هذه 
وفق  تتباين  �شعادة  مقيا�ش  على  من  من�شوبها  لترفع  الب�شرية 
تم  �شعادة  مقيا�ش  وال�شعوب  ..  النفو�ش  �شعادة  درجاته 

اإ�شتحداثه لمواجهة طوفان تعا�شة زاحف !
د  على  الموَحّ المقيا�ش  هذا  ما  يترّبع  وفق  �شعبا   فنرى 
حين  في   ، منت�شفها  يحتل  ال�شعادة  ،واآخر  اأعلى  درجات 
اأدنى  على  ه  بالتعا�شة  لتربِعّ ثالث  �شعب  على  يحكم  المقيا�ش 
درجات ال�شعادة .. مقايي�ش تهّل علينا في يوم ال�شعادة  العالمي 
بعد اأن اعتمدته االأمم المتحدة في  ٢٠ اآذار م�شيفة المزيد من 
جمعاء  الب�شرية  على  اكبر  عبئا  ل  االآذارية  لت�شِكّ اإالإحتفائيات 
ال�شيء  زاد  اإْن  الأنه  قّلتها  مثل  تماما  االحتفاالت  ..فكْثرة 
 .. بالتنظير  ولي�شت  بالتطبيق  والِعْبرة   .. نق�ش  حّده  عن 
ن�شبة  االأفكار  وترتفع  ا�شتعال  مع  الحطب  ا�شتعال  ويزداد 
المتواردة بحثا عن  كل ما هو حقيقي ، بعد  باالأفكار  الفل�شفة 
ان اتفق  الفال�شفة على ان  الحقيقة مفقودة  لكونها  تقبع داخل 
جدران البناء الفكري،  فالفكر هو الذي يحت�شن الحقيقة وال 
وجود للحقيقة خارج الفكر وال  بالواقع المعا�ش ..   فيحاول 
لنوع  للو�شول  والحقيقي  الواقع  بين  التج�شير  المفّكرون 
يتم  عبرتوليفة  الجمعية  ال�شعادة  المثالية  ترفع  من�شوب  من 
االإطالق وفق درجة  يتم على  او ال   ، االإعتبار  بعين  اأخذها 
ت�شبو  اإيجابية  وثقافة  وال�شعوب  لقوانين  اإمتثال  االأفراد 
للتطور والتقدم او.. العك�ش تماما .. ولهذا تعاني ال�شعوب 
من  بحالة  م�شتمرة  والمتخبطة  والحقيقة  للعقل  الممَتِثلة  غير 
وهم دائم ، يبعدها عن الخيال المبدع والواقع الحقيقي  لغياب 
الحقيقةعن  قوامي�ش تنظيرها ،فما بال التطبيق؟   مما ي�شعها 
بجداره على اأعلى درجات التعا�شة.. فكما لل�شعادة �شّلم كذلك 

للتعا�شة !
وغياب  التوافق  بعدم  مقترنة  المتوا�شع  فالتعا�شة  براأينا 
انجع  عن  بالبحث  االجتهاد  من  فبدال   .. واالتفاق  الوفاق 
بع�شها  اإتعا�ش  على  تراها  تعتمد  الجمعية،  ال�شعادة  و�شائل 

�شعادة باالحرتاق

ناديا هاشم 
العالول

مشاركات

متجذرة..  خلق  ثقافة  الى  تراكماتها  فتوؤدي  والجماعة، 
انها  ع�ّشاقها  تغدو  بنظر  كمهارة  االآخرين  اإتعا�ش  ثقافة 

ال�شلوك  االأمثل واأنها اأ�شلوب حياة ! 
ال�شيارات  بقيادة  والمدعو�ش«  »الداع�ش  ثقافة  ولعل 
– »الداع�شية«  البع�ش  توجهات  حقيقة  تعك�ش  وحوادثها 

ية  مَر�شِ حالة  لُت�َشّكل  كافة  ال�شعد  بال�شين-  ال�شلوكيةعلى 
م�شت�شرية يجدر عالجها قبل فوات االأوان  ..او ربما فات ؟

فحالة »الداع�ش والمدعو�ش«  تنجم عن احتراق نف�شي داخلي   
ُتدعى– متالزمة التوقف-  عن العمل .. عمل اي �شيء من 
العمل و�شغوطه  ب�شبب كثرة  نف�شي  اإجهاد  نتيجة  اأي نوع  ، 

او قّلته !
مع  المرء  توافق  لعدم  اأ�شبابه  تعود  ُمْقِعد  اإحتراق  فهكذا 
الذات  من  ثانيا  ..فالوفاق  يبداأ  غيره  مع  ال  اأوال  و  نف�شه 
طلباتها  الحقيقية  ُت�شاب  باإجها تجاهلنا  الداخلية  ..  فاإن 
االآخرين  لتجد �شاّلتها  باإتعا�ش  االإيجابي  العمل  ُيْقِعُدها عن  د 
كاأ�شهل اأداة لتمالأ فراغهم الداخلي محققة  لهم نوعا من الر�شى 
الذاتي- بنظرهم -  وهي اأح�شن من َبال�ش ، فالُكّل يبَل�ش بالُكل 
حتى تفاقم الو�شع بربيع عربي حارق مارق ..  فالخريف 
العربي  الجهنمي لم يتاأَّت من فراغ بل نبع من كل ذات عربية 
ت�شكو من االحتراق النف�شي، وكم كان ار�شاوؤها �شهال  بحينها 
عبر �شمام اأمان �شحّي حقيقي  ينا�شب ذاَتها الداخلية ،  منّف�شا 
عنها  من ُتْخمة المقاهي والمطاعم واالأراجيل ، تخمة خانقة 
من حيث ال�شكل والم�شمون تنتهي بم�شاجرات مع »الجر�شون 
معرقلين   ، المغلوطة  بحلولنا  فاَقْمناه  نف�شي  احتبا�ش  »نتيجة 
ذاتية يخلو  الداخلية  بف�ْشحة  الطماأنينة  بذلك  و�شولنا  لمرحلة 
االأقدام  على  م�شيا  كالترّي�ش  ولنْف�شه..  نْف�شه  مع  بها  المرء 
..او اال�شتماع الألحان الطبيعة ،او �شرب ال�شاي على ايقاع 

فرقعات حطب يتناثر �شراره .. اأْو اأْو.. 
ال�شعادة دون  نعي�ش مظاهر  فترانا  باالختيار   والأننا نخطىء 
م�شمونها م�شّورينها م�شّجلينها  محتفين بها  »دون اأن نعي�شها 
على االإطالق »وهذا مربط الفر�ش ! والحل يكمن بان نتعلم 
االآخرون  ..او  ُي�ْشِعَدنا  ان  حقيقة  قبل  انف�َشنا  ُن�ْشِعُد  كيف 

ُي�َشْعِدنونا!
hashem.nadia@gmail 
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اأنا ال اأفعل �شيئاً  
ـّني اأحمل �شحن الحكاية  �شوى اأن

حين ُيمطرُ  الغيمُ  ،
في�ّشاقط ماء الحروف 

ـَبّ   ـَحُ  الوعاء بالح و ُيطف
و تغدو الحياةُ  فرحاً  

اأو تغدو اأغنيةْ  !
ـَه ، ـَه  لم يتناول �شاي ـُقمت والعازفُ  اأرَجاأ ل

كانت رق�شة باذخة في الجوار 
اأربكت الحا�شرين  و اأدارت روؤو�ش الن�شاء

و راح ال�شعراء اإلى ال�شخب !
ه والعازفُ  لم يقدّ  قمي�شَ

اأو ينقع منديله باالأحمر الوا�شحِ  ،ُكلّ  ما في االأمر 
كلّ  ما في الفاكهة 

اأنّ  الم�شرح �شاق بالتائهين 
ـّة ارتباكه و اأنّ  العازف في لج
ترك اأ�شابعه في دفتر العا�شقةْ  !

و المطرُ  حين اأطلقته الغيمةُ  
اأو�شته اأن يغ�شلَ  ما ا�شتطاع 

من الوجوه  و البالد  و ال�شجر !
والمطرُ  حين مّر خفيفاً  ناعماً  

اأخرج الزيتون عطره  والبرتقالُ   و فاكهةُ  الجبال 
و�شار للتراب رائحةْ  !

والمطرُ  حين مالأ االإناء  كان عطرٌ  يفوح 
كان عطرٌ  من برتقال 

و ترابٍ   و ليمونٍ ، و لّما كانت الن�شاءُ  
في انتظار الماء :

كان الف�شتق 
يعبقُ  باأ�شابع الجميالت 

و كانت �شيرة الوردِ  �شانحةْ  !

اأعّدوا زّوادةً  : 
�شعوا زيتاً  في ال�شراجِ 
و رائحةً  من اأرواحنا ،

اأعّدوا الم�شابيحَ  الأوقاتها 
لعّلها ت�شيء  !

بعدما ان�شغلنا �شتين عاماً  
بالهتاف و بالو�شايات التي تبداأ بــ ِ  » مرحبا » 

و ال تنتهي بـِ  » ال�شالم » ،
�شرنا االآن نكتفي بــِ  » الكالم ِ « 

ـُعاَتبُ  المرء عليه  اأو ُيـالمْ  !  الذي ال ي
مرحباً  يا » �شالم«
مرحباً  يا » كالم« 

مرحبا لـِ   الذي ذات �شراخٍ  
نام خاوي البطنِ  

ـّة   و �شحا  بــِ  » جيوب » مكتظ
و ل�شان  ال يتقن الكالم .

ـّني اأنتظر الرائحة ، اأنا ال اأفعلُ  �شيئاً   �شوى اأن
اأنتظر اأن تحيط بي 

ـّى الخا�شرةْ ، من اأّول العين  و حت
اأنا ، لكي اأر�شم ورد الكالمِ  

ال اأفعلُ  �شيئاً  
ـّني اأق�شّ  �شيرتي  �شوى اأن

للهواء و للقطوف الدانيةْ  ،و اأحلمُ  بالمدى 
بالدروب الحانيةْ  

باأّول ال�شبابيك  وباليمامة الفقيرة 
ـّي لنا  تلك التي كانت تغن

اأو تلك التي ُنِزفتُ  ماء اأ�شابعها 
لّما اأتعبها الغياب 

اأو لّما غابت االأّمهات 
اأو رحلن اإلى ال�شماء العاليةْ  !

ـّر الف�شتق و ن�شفر جدائل الورد  ! تعالوا نق�ش

شـــــعـــــــر

 ماجد شاهني
كاتب وشاعر
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_  اإذا كنت ال ت�شتطيع االبت�شام فال تفتح دكانًا                          

                                                             مثل �شيني 

_ اإذا اتحد اأفراد القطيع نام االأ�شد جائعاً                                

مثل كيني 

_ النهمون يحفرون قبورهم باأ�شنانهم                                   

مثل هندي 

_  من ا�شترى ما ال يحتاج اإليه باع ما يحتاج اإليه                      

مثل عربي 

_  لي�ش كل من يتردد على الكني�شة قدي�ش                              

 مثل ايطالي 

_  ن�شف العلم اخطر من الجهل                                        

مثل عربي 

_  الجوع األد اأعداء الكرامة                                             

مثل ايطالي

للحكام  المف�شله   الوحيدة  الت�شلية  هي  الحروب    _

التي ي�شمحون لل�شعوب الم�شاركة   فيها 

_  الحياة حلم يوقظنا منه الموت                                       

مثل فار�شي 

_  اأذل النا�ش معتذر اإلى لئيم                                           

مثل رو�شي 

روائع احلكمة

اخرتنا لك

_ بع�ش الزوجات داء وبع�شهن دواء                                

فولتير

_  بع�ش العقل مداراة النا�ش وكل العقل مداراة

 مثل عربي 

_  من يبحث عن �شديق بال عيب يبقى بال �شديق                  

مثل تركي 

_  بعد ال�شفاء ي�شبح كل مري�ش طبيباً                               

مثل ايرلندي 

_  ثالثة تخدر ال�شمير – المال ، ال�شهوة وال�شلطة                   

مثل ايطالي 

_  العقل كالمظلة ال يعمل اإال اإذا انفتح                              

مثل فرن�شي 

_  القوانين كبيت العنكبوت تقع فيها المخلوقات ال�شغيرة

                       مثل اأمريكي 

_  عندما يتكلم المال ي�شمت ال�شدق                                

مثل رو�شي 

_   الهدايا تجعل القانون مطاطاً                                      

مثل دنمركي 

_  البيت التي تمار�ش فيه الدجاجة عمل الديك ماآله الخراب
مثل �شيني 

سهيل قطامي 
عضو اللجنة الثقافية
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الزاوية الطبية

د. سميح جنيب خوري 
مستشار األمراض 
النسائية والتوليد 

عالقة الهرمونات مبزاج املراأة

ي�شمل  بل  المحفزة،  المادة  على  يقت�شر  ال  الهرمون 
االإفراز  هي  والهرمونات  المثبطة،  المادة  اأي�شاً  
الداخلي للغدد ال�شماء التي تطرحها اإلى الدم مبا�شرة. 
يعد التن�شيق والتنظيم الهرموني في الج�شم من اأرقى 
حاالت التنظيم الحياتي الذي يج�شد حقيقة الترابط بين 
الجهاز الع�شبي المركزي والغدد ال�شماء . وتركيز 
الج�شم  في  اأ�شا�شياً   يلعب عن�شراً   الدم  في  الهرمون 

وال�شيطرة على اأداء واجباته . 
ال�شلوك  على  التاأثير  في  الهرمون  فاعلية  وتكون 
والوظائف التكيفية اأكثر و�شوحاً  عندما يكون هناك 
الغدد وتت�شمن  اإحدى  اإفرازات  اأو نق�ش في  مر�ش 
الدرقية  الغدة  هرمون  تاأثيرات  في  البارزة  االأمثلة 
هذا  فكثرة  الزيادة  بالغ  اأو  القلة  بالغ  يكون  عندما 
االهتياج  اإلى  ال�شلوكية  الناحية  من  توؤدي  الهرمون 
وقلة النوم بينما يوؤدي نق�شه اإلى حدوث النوم والتعب 

وا�شطراب الدورة ال�شهرية . 
�أهميتهما  و�رتباط  �لكظريتان  �لغدتان  وهناك 
هرموناتها  في  خلل  فاأي  و�لنفعالت  بال�شغوط 

�شيوؤدي اإلى ا�شتجابات كالخوف اأو الغ�شب . 
ال �شك اأن الهرمونات توؤثر على ال�شلوك ونمو ال�شخ�شية 
النواقل  وتكمل  بعده.  وما  الحمل  بداية  من  ابتداء 
الع�شبية  العوامل  ولهذه   . الهرمونات  عمل  الع�شبية 
اأهمية من الناحية الف�شيولوجية وخا�شة الدماغ، وهذه 
والنورادرينالين  الدوبامين   : هي  الع�شبية  العوامل 

وال�شيرتونين واله�شتامين واال�شتيل كولين. 
الج�شم  وظائف  عموم  على  العوامل  هذه  وت�شيطر 
فعاليتها  خالل  من  وذلك  والنمو  والتكاثر  كال�شلوك 
في  للهرمونات  المحررة  العوامل  على  المبا�شرة 
توؤثر  بدورها  والتي   ) الدماغ   ( المهاد  تحت  منطقة 

على فعالية الغدة النخامية . 

اإن لال�شتروجين والبرجي�شترون 
اأنثويان ب�شفة رئي�شية(  )هرمون 
على  مبا�شرة  نف�شية  تاأثيرات 
من  حيث  خا�ش  بوجه  الدماغ 
الممكن اأن ت�شاعد في تنظيم اإفراز 
وجد  التي   « ال�شيروتين   « مادة 
المعبر  باال�شطرابات  �شلة  لها 

عنها باالكتئاب والقلق .
انقطاع  المراة في مرحلة �شن االيا�ش  وعندما تدخل 
هرمون  اإفراز  عن  المبي�ش  يتوقف  الطمث، 
اال�شتروجين بال�شكل الكافي، وجراء نق�شه تتعر�ش 
المراأة في كثير من االأحيان لحالة نف�شية ، مثل الن�شيان 
والقلق وعدم القدرة على التركيز، وقد ي�شل االأمر 

اإلى االإ�شابة باالكتئاب . 
في  الحا�شلة  الهرمونية  التقلبات  بين  �شلة  وهناك 
ج�شم المراأة وحاالتها النف�شية، وللهرمونات االأنثوية 
دورًا مهما ً في الطريقة التي يبعث فيها الدماغ ر�شائله 
مما  للمراأة،  الدموية  الدورة  في  ويبثها  الكيمياوية 
كبيرا  تاأثيراً   الهرمونية  الر�شائل  لهذه  اأن  على  يدل 
الن�شاء،  كل  لي�ش  لكن  المتقلبة،  المراأة  اأمزجة  على 
بالتقلبات  للتاأثير  تاأهبا  �شواهن  من  اأكثر  ن�شاء  فهناك 
�شنوية طوال  اأم  اأم ف�شلية  الهرمونية، �شهرية كانت 

فترة حياتهن . 
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نشاطات اللجنة الرياضية 

االنتقالية  اللجنة  �شر  امين  ال�شعراوي  ابراهيم  توج 
بلقب  االرثوذك�شي  �شيدات  فريق  ال�شلة  كرة  اتحاد  في 
على  تغلبه  بعد   ،  )٢٠17-٢٠16( للمو�شم  الدوري 
الخام�ش  اللقاء  في   )55-6٠( بنتيجة  الفحي�ش  مناف�شه 
واالخير في ال�شل�شلة النهائية بين الفريق والذي اقيم م�شاء 
االرثوذك�شي  �شالة  في   )٢٠17-٤-1٤ )الجمعة  اليوم 
ليتقدم االرثوذك�شي بنتيجة )خم�شة لقاءات مقابل ال�شيء( 

من ا�شل ت�شعة لقاءات مقررة بين الفريقين .
االرثوذك�شي  النادي  رئي�ش  نائب  مدانات  ا�شامة  وتوج 
 ، الف�شية  وبالميداليات  الثاني  بالمكز  الفحي�ش  فريق 
الثالث  بالمركز  الخليج  فريق  بنات  منال  توجت  فيما 

والميداليات البرونزية .
االأرثوذك�شي فر�ش �شيطرته في البداية وتقدم بعد اعتمد 
ومتابعات  العا�شي  عنود  واختراقات  ت�شويبات  على 
عن  الفحي�ش  من  متوا�شعا  الرد  وكان  النجار  زارة 
لم�شلحة  االولى  الفترة  وانتهت  ابو جبارة  ليليان  طريق 
االرثوذك�شي )17-٨( ، قبل ان ت�شهد الفترة الثانية تاألق 
وا�شح لنجمة اللقاء روبي حب�ش والتي و�شعت الفحي�ش 

في �لمقدمة نهاية �ل�شوط �لول)٢7-٢5( .
الدفاع  االرثوذك�شي  العبات  انتهجت  الثالثة  الفترة  في 
جاء  فيما  الفحي�ش  لالعبات  الل�شيقة  والمراقبة  المتين 

الأرثوذك�صي يتوج ب�للقب والفحي�ص في الو�ص�فة

الخاطفة  الهجمات  ولكن  ال�شياب  فرح  طريق  عن  الرد 
تال  من  و��شح  بن�شاط  لالرثوذك�شي  �لمبادرة  �عادت 
ان  بعد  الفحي�ش  �شلة  زيارة  في  بقيت  والتي  عوي�ش 
محاوالت  رغم  والنجار  العا�شي  من  الم�شاندة  وجدت 
جاءت  الثالثة  الفترة  ان  اال  حب�ش  وروبي  القرعان  اأية 

لالرثوذك�شي )٤3-35( واللقاء )55-6٠(.
كانت نتيجة االرباع لجهة االرثوذك�شي )17-٨( ، )٨-

. )٢٠-17( ، )٨-1٨( ، )19
عوي�ش  تاال   ،)16( النجار  زارة   : لالأرثوذك�شي  �شجل 
)1٤(، عنود العا�شي )1٠(، النا ال�شناع)7(، ماريا الحن 

)5( ، دانة ف�شة )٤(، دينا هل�شة )٢(، لبنى نا�شر )٢( .
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نشاطات  الــنـــــادي 

فعالية عيد الف�شح املجيد لالأطفال 

اأقام النادي االأرثوذك�شي فعالية Egg Hunt  لالأطفال يوم 
الجمعة الموافق ٢٠17/٤/7 في مزرعة اميل حداد بمنا�شبة 
بن�شاطات  فعالية  الحفل  وت�شمن  كما  المجيد  الف�شح  عيد 

وا�شتعرا�شات فرقة المرح العالمية.
�شكرت اإدارة النادي كل من �شاهم في اإنجاح هذا الحفل من 

اإعداد وتنظيم واإدارة وخ�شت بال�شكر جميع موظفي النادي 
وال�شادة الداعمين لهذا الحفل المميز .

�شكر خا�ش لل�شيدة ماري حداد واأوالدها باإقامة الفعالية  في 
مزرعتهم  ون�شكر �شركة تران�شميد لدعمها المتوا�شل لكافة 

ن�شاطات النادي  . 

بعد�شة امل�شور حازم علي ب�شري
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 نشاطات  الــنـــــادي

* اأقام النادي بوفيه غداء مميز يوم احد ال�شعانين ح�شره عدد 
كبير من اأع�شاء النادي و�شيوفهم وعائالتهم حيث ا�شتمتعوا 
بالماأكوالت  والبوفيه  النادي  به  يتميز  الذي  العائلي  بالجو 

ال�شرقية والغربية المنوعة واالأ�شماك الطازجة. 

اأقام النادي يوم االأحد الموافق ٢٠17/٤/16 حفل �شاهر مع الفنان مجد اأيوب وقد ا�شتمتع الح�شور بهذا الحفل المميز .

احد ال�صع�نين وغداء عيد الف�صح المجيد

حفل يوم العيد 

* كذلك اأقام النادي حفل غداء عيد الف�شح المجيد واأحيته 
الفنانة �شماح ال�شامي  وكان الح�شور مميزاً  وقد ا�شتمتع 

الجميع باأجواء العيد. 
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اجتماعيات

جاءت نتائج فعاليات )طاولة الزهر ( ل�شهر اآذار عام ٢٠17 كتالي :      
المركز الأول : عي�صى الرنتي�صي               المركز الث�ني : عودة ال�صم�لي 

جاءت نتائج فعاليات )لعبة ال�شدة  ( الهاند ل�شهر اآذار عام ٢٠17 كتالي : 
المركز الأول : د. �ص�ب� غ�وي                المركز الث�ني : مي�صيل الحلو

جاءت نتائج فعاليات لعبة ال�شدة ) ترك�ش ( ل�شهر اآذار عام ٢٠17 كتالي :
المركز الأول : �صب� ن�ص�ر           المركز الث�ني : ح�ص�م الحلته

فع�لي�ت ون�ص�ط�ت لجنة الألع�ب الترفيهية

الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا 
تنعى اأ�صرة الن�دي الأرثوذك�صي

المرحوم الع�صو الع�مل مروان يعقوب جميع�ن 
زوج ال�شيدة الفتيريا » روال « ت�شتوبولو

المرحوم  ادوارد �صلم�ن 
المرحومة نعمه �صليم�ن يو�صف دحدله  ) اأم ريمون (

زوجة المرحوم اليا�ش ابراهيم ن�شر 
ووالدة الع�شو العامل الدكتور روؤول ن�شر

ع�شو لجنة تحرير الن�شرة في النادي  
المرحوم الع�صو الع�مل منير الي��ص �صمع�ن خوري

زوج ال�شيدة دانيال ادمون حبيب قياله

سائلين العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته
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اجتماعياتكلمة العدد
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تاريخ الوالدةاسم األماسم الطفل

 ácQÉÑeh áÄæ¡J
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صور من القدس

كلن� عم�لك ي� وطن 


