
E-mail: news@orthodoxclub.comهاتف: 5920491 فاكس: 5929491 www.orthodoxclub.com

اجتماعي    ثقافي    رياضي

نحن مهما اختلف الدين بنا والسنن            أخوة يجمعنا في الّله هذا الوطن
نحن مهما اختلف الدين بنا والسنن            أخوة يجمعنا في الّله هذا الوطن

السنة الثالثون 
 العدد 379 

ايلول  2017



ايلول   2017    |    العدد   2379

ترنيمة ميالدية

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

^ ال�شدق هوحجر االأ�شا�س لنجاح اأي قائد  ..... 
^ تمكين المراأة ...لماذا وكيف ؟....

^ التاأمل من وجهة نظر الم�شيحية
^ مقال الطبي ... عن الخ�شوبة 

^ ذكريات مقد�شي 
^ ال�شفيحة ال�شامية من مطبخ النادي

تهنئة بعيد الأ�ضحى
اآيات  باأ�ضمى  وموظفيه  ولجانه  هيئاته  بكافة  الأرثوذك�ضي  النادي  يتقدم 
ابن  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  الوطن  قائد  اإلى  والتبريكات  التهاني 
الح�ضين المعظم والعائلة الها�ضمية الكريمة بحلول عيد الأ�ضحى المبارك 

اأعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات .
كما يقدم النادي الأرثوذك�ضي اأجمل التهاني لأع�ضائه وموظفيه ...عيدًا 

�ضعيدًا وكل عام وانتم بخير . 

�ضقط �ضهوًا في ن�ضرتنا الما�ضية الإ�ضارة الى اأن مقال �ضاحب ال�ضمو الملكي الأمير 
الح�ضن بن طالل المعظم بعنوان »القد�س في ال�ضمير«  كان قد تم ن�ضره في �ضحيفة 

الأهرام الم�ضرية. اقت�ضى التنويه.
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كلمة العدد

رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

تاريخ ُبني بحكمة

وفـــرنــ�شــا  ال�شهـيـونـيـة 
لـمـ�شـالحها  وبــريـطـانـيـا 
التجزئة   ... اال�شتعمارية 
وبين  العرب  بين  حالت 
عزيزة  قوية  دولة  اإن�شاء 

الجانب...«.
اعتراني مزيج من الغ�شب 

اأقـــراأ حاليًا وبا�شتمتاع كبير كتاب قّيم جدًا  للكاتب 
والموؤرخ االأردني �شليمان مو�شى: تاأ�شي�س االإمارة 

االأردنية ١٩٢١-١٩٢٥
والمالب�شات  الظروف  عن  الموؤرخ  يتكلم  
و»االأ�شرار ال�شيا�شية« التي مّر بها الملك الموؤ�ش�س 
عبدالله االأول ، المغفور له، باإن�شاء  اإمارة  م�شتقلة 

لت�شبح المملكة االأردنية الها�شمية. 
على  يعتمد  و  تقريبا  �شفحة   ٢٠٠ في  يقع  الكتاب 
اأي باحث،  لكن معظم  م�شادر موثقة، كما يعتمد 
كما   ... العربي   ال�شّجل  ل�شح  بريطانية  الم�شادر 
البريطانية  الم�شادر  من  اأفدت  »لقد  الباحث  ذكر 
ا�شعر   ... العربية  الم�شادر  من  اأفدت  مما  اأكثر 
لعل   .... القول  هذا  اأ�شجل  واأنا  واالأ�شى   باالألم 
الحكومات العربية تعمل على اإن�شاء موؤ�ش�شات لحفظ 
يترك  وجودها  عدم  وال�شجالت...الن  الوثائق 
�شاحة البحث خالية للكاتب و المورخ االأجنبي يحكم 

علينا بما �شاء له هواه...« 
ال�شنوات  الخم�س  على   اأ�شاء  الوثائقي  الكتاب  هذا 

االأولى من حياة »االإمارة االأردنية.«  
الملك  بذله  الذي  الجهد  قراءتي  خالل  لم�شت 
المحافظة  في  االأول  عبدالله  له  المغفور  الموؤ�ش�س 
على المنطقة ال�شغيرة- اإمارة االأردن - من التق�شيم 
الذي »مزق كيان الوحدة العربية« ورغبته القوية  
بحماية اأهل  االأر�س بكافة اأطيافهم ومن دون اي 

تمييز. 
التاريخية  ال�شخ�شية  بقلم  كانت  الكتاب  مقدمة 
النادرة دولة ال�شهيد و�شفي التل، الذي قال:«كان 
اأكبر  اأجزاء  اأربعة  اإلى  ال�شوري  الوطن  تق�شيم 
و�شعتها  التي   ... العرب  بها  اأ�شيب  �شربة 

قراءتي    خالل  الحالي    و�شعنا  على  الخزن  و 
الكتاب. 

اأين نحن بعد خم�س ع�شرة �شنة من االآن؟ هل جيل 
الم�شتقبل �شينظر اإلى التاريخ و يفتخر بما�ٍس عريق 

ويبني عليه؟ 
تعريب  مثل  قلبنا  على  عزيزة  بمنا�شبات  نحتفل 
دون  وغيرها  المملكة  تاأ�شي�س  ذكرى  الجي�س، 
التعمق في التاريخ العريق والجهد الكبير الذي بذله 
من �شبقونا للنعم بال�شالم و نتميز في المنطقة والعالم. 
ها�شمية  �شيا�شة  على  االأردن  بنيت  البدايات   فمنذ 
بلد  االآن  نحن  وها  به.  تميزنا  ما  هذا  و  حكيمة 
�شامد �شامخ بالرغم من ال�شعوبات التي واجهناها 
عليه  اأطلق  ما  فترة  وخا�شة  و  الما�شية  الفترة  في 

›بالربيع العربي‹. 
 بجب ان يكون االتفاق عنوان لهذه  المرحلة  ولي�س 
البحث عن نقاط الخالف لمجرد االختالف، ومثل 
هذه  الكتب الوثائقية  مهمة للجميع وخا�شة ال�شباب 
الحا�شر   هي  الحياة  الن   الجامعية  المرحلة  في 
بالتالي  واأبناوؤنا  ونحن   �شابقًا،  عليه  بنيت  وما 
لالأفراد و  الم�شتقبل. وهذا قرار  مجتمعي   �شن�شكل 

الموؤ�ش�شات. 
طوبى لهم �شانعي ال�شالم
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خمتارات

 خالف الراأي

»
ً
 الراأي ال يف�شد للود ق�شية 

ُ
     » خالف 

فريد جربا عوض   النا�شج،  التفكير  في  العمق  فيه  راأيت  ماأثور  قول  هذا 
وراأيت فيه الداللة على ما يت�شف به قائله من مثالية وثقافة 
التوا�شل مع  الداللة على حكمة  كذلك  فيه  عالية، وراأيت 
القول عندما  فباتت عندي رغبة في ترديد هذا  االآخرين، 
اأجد الحاجة اإلى ترديده، وبت كذلك احترم الذوق الرفيع 
الذي يت�شم به من يحمل هذا القول الماأثور في جيبه ا�شتعدادًا 

ال�شتعماله عند اللزوم. 
اإنني   « قال  اإذ   ) فولتير   ( �شديقنا  مقولة  هنا  وا�شتذكرت 
عن  النهاية  حتى  اأدافع  لكنني  عزيزي،  يا  الراأي  اأخالفك 

حقك في اإبداء ذاك الراأي « . 
المخالف(  والراأي  الراأي  )زاوية  الزاوية  هذه  من  انطلق 
في  العاملين  االأع�شاء  والزمالء  الزميالت  اإلى  فاأردد 
في  راأيك  دون  »قف  ال�شاعر  قول  االأرثوذك�شي  النادي 
الهيئة  الأن  ذلك  وجهاد«،  عقيدة  الحياة  اإن  مجاهدًا  الحياة 
العامة التي انتم اأع�شاء فيها هي المرجعية الرئي�شية الوحيدة 
النظام  اأحكام  ح�شب  االأمور  ل�شبط  المخولة  والركيزة 
االأنظمة  باإ�شدار  اإليها  الموكل  الهيئة  للنادي وهي  الداخلي 
م�شيرة  �شون  �شاأنها  من  التي  والتوجيهات  والتعليمات 
النادي االأرثوذك�شي الموفقة دائما باإذن الله، وهي بالتالي 
التي تتوخى دائمًا الحذر من الوقوع في الحفر والمطبات 
الراأي  اإبداء  فاإن  لذلك  الم�شيرة،  تلك  تعتر�س  قد  التي 
وفي  النادي  �شوؤون  في  المخالف  االأخر  الراأي  وكذلك 
�شاأنها  من  و�شاملة،  ومعمقة  وافية  درا�شة  دونما  اأنظمته، 
تعطيل كلٍ  اأو ربما جزءٍ  مهمٍ  من الم�شيرة ال �شمح الله، 
�شامخًا  �شيبقى  ال�شامخ  ال�شرح  هذا  االأرثوذك�شي  فالنادي 
باإذنه تعالى، طالما نحن واأنا معكم اأيها االأع�شاء العاملون 
الكرام في حرا�شة وحماية هذا النادي من كل االأخطاء التي 

قد ترتكب بحقه مع االأيام. 
ال  المثال  �شبيل  الراأي،وعلى  خالف  مو�شوع  في 
اأحكام  بع�س  لتعديل  م�شروع  اليوم عن  اأتحدث  الح�شر، 
النظام الداخلي للنادي االأرثوذك�شي كنتيجة طبيعية للمناق�شة 
التي ح�شلت اأثناء انعقاد الهيئة العامة االأخيرة، حيث طرح 

بع�س الزمالء راأيًا حول اإمكانية 
االنتخابات  باإجراء  االكتفاء 
لت�شمل  واحدة  مّرة  االإدارية 
بدال  معًا،  االثني ع�شر  االأع�شاء 
للهيئة  اأع�شاء  �شتة  انتخاب  من 
هو  كما  �شنتين  كل  االإدارية 
»الراأي«  وطالب  حاليًا،  الحال 
)الوالية(  تمديد  اإمكانية  بدرا�شة 

للهيئة االإدارية بحيث ت�شبح ثالث �شنوات بداًل من اثنتين، 
اأكثر،  تنفذ برامجها ب�شهولة  اأن  للهيئة االإدارية  يت�شنى  كي 
تلك  لبحث  العامة  الهيئة  اتخذته  قرار  هناك  كان  وبالطبع 
من  لجنة  و�شكلت  االإدارية  الهيئة  �شارعت  وقد  االآراء 
االأع�شاء العاملين من اأع�شاء الهيئة االإدارية والهيئة العامة 
لدرا�شة تعديل بع�س اأحكام النظام �شمن اإطار تلك االآراء 
لعر�شه على الهيئة العامة ح�شب االأ�شول. ولكن ولالأ�شف 
من  واعتبارًا  بداأت  بالدرا�شة،  المكلفة  اللجنة  باأن  �شعرت 
النظام  )لتغيير(  ومعمقة  مو�شعة  بدرا�شة  لها  جل�شة  اأول 
ككل تقريبًا بداًل  من  المطلوب فقط،  وهذا  االأمر جعلني 
اللجنة المذكورة  )وكنت قد  اأن  ان�شحب من  »بعد تفكير« 
للهيئة  ر�شالة  في  واأعربت   ) فيها  ع�شوًا  اأكون  باأن  كلفت 
الأنني  وذلك  اأن�شحب  جعلني  الذي  ال�شبب  عن  االإدارية 
بل  النظام  )تغيير(  باتًا  رف�شًا  اأرف�س  المبداأ  حيث  من 
بالمحافظة  ال�شروري، وطالبت  )بالتعديل(  واأتم�شك فقط 
متناهية(  بدقة  والمدرو�س  الرائع   ( الحالي  النظام  على 
االأ�شا�شية  والمرتكزات  بالمبادئ  التم�شك  وب�شرورة 
للنادي االأرثوذك�شي كما ورثناها من زمالئنا االأولين وكما 
�شنورثها نحن الأوالدنا والأحفادنا من بعدنا، واأعربت عن 
محبتي للزمالء واأع�شاء اللجنة رغم خالف الراأي الذي ال 

يف�شد للود ق�شية . 
اإن �شعاري اليوم )ال للتغيير( )ونعم للتعديل الالزم( ح�شبما 

تقت�شيه الحاجة فقط .
ن�ضرة النادي عدد 307, �ضنه 2011
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شــعــر

اأمــا اأنـــا

اأالحُقَك،
وال اأ�شتطيُع الّلحاَق بك!

مجنونٌة حقًا،
تلك التي تالحُق رجاًل 

يتبخُر كعموٍد من دخان 
داخل اأ�شالك �شائكة!

******
اأما اأنا 

راهبٌة بالج�شد
 نا�شكةٌ  بالروح 

كاهنةٌ  بالفكر 
ولكن ثّمة �شيطان 

يجتاُحني ..
برغبٍة حمقاء 

ويلوُذ بالفرار ...

من منكم بال األٍم، 
فليرجمني بحجر!

******       
َك  ُحبُّ

خطيئٌة عظيمٌة،
خطيئٌة كبيرٌة،

واأحبها ..

روال نصراوين
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اختارها لنا

الكلمات االآتية يجب اأن تقراأها جيدًا وحاول 
الكلمات  فهذه  لها.  العميق  المعنى  تفهم  اأن 
دائمًا  تتبعها  يجب  التي  الع�شر  الو�شايا  مثل 

في حياتك. 
)االإطار  مثل  لي�شت  ال�شاله   -١
االحتياطي(  التي ت�شتخدمها عندما تقع 
في �شائقة ولكن هي عجله القيادة التي 
خالل  ال�شحيح  الطريق  على  ت�شعك 

رحله الحياة.
٢- لماذا الزجاج االأمامي لل�شيارة  كبيراأما 
الما�شي  الأن  �شغير؟  الخلفي  الزجاج 
اأهم بكثير.  اأما الم�شتقبل فهو  غير مهم 
م�شوار  واأكمل  لالإمام  انظر  فلهذا 

حياتك.
٣-  ال�شداقة مثل الكتاب؛ ياأخذ عدة دقائق 

ليحترق ولكن ياأخذ �شنين ليكتب.
كانت  اإذا  موؤقت.  الحياة  في  �شئ  كل   -٤
اأمور حياتك ح�شنة ، ا�شتمتع بها الأنها 
اأمور  كانت  اإذا  اأما   . هكذا  ت�شتمر  لن 
لن  اأي�شًا  الأنها  تقلق  فال  �شعبة  حياتك 

ت�شتمر هكذا.
٥- االأ�شدقاء القدامى مثل الذهب! االأ�شدقاء 
على  ح�شلت  اإذا  الما�س.  مثل  الجدد 
تحتاج  فانك  الذهب.  تن�شى  فال  ما�شة 

الأ�شا�س من الذهب ليحمل الما�شة. 

حكم وعرب

اختارها  طوين الشامي 
نائب رئيس اللجنة الثقافية 

تفقد  عندما  عادًة   -٦
اأن  االأمل وتظن 
النهاية  هي  هذه 
من  يبت�شم  الله 
ويقــول  فــــوق 
»ارتاح يا حبيبي 

فهذا فقط منحنى و لي�س النهاية«.
اأنت  فتوؤمن  م�شاكلك  الله  يحل  عندما   -  ٧
يوؤمن  فهو  يحلها  ال  عندما  اأما  بمقدرته 

بمقدرتك.
اأنطونيو�س  القدي�س  �شاأل  اأعمى  ٨- �شخ�س 
المرء  يفقد  اأن  من  اأ�شواأ  هناك  هل   «
يفقد  عندما  »نعم،  اأجابه  ب�شره« 

ب�شيرتة« 
ي�شتمع  الله  لالآخرين،  ت�شلي  عندما   -٩
ت�شعر  عندما  ويباركهم.واأحيانًا  لك 
اأن هناك من  تذكر  ال�شعادة  باالأمان و 

�شلى لك. 
١٠-  القلق ال يمحي م�شاكل غدًا لكنه يمحي 

�شالم اليوم.
تغير  لكي  اآخر،  ل�شخ�س  الكلمات  هذه  اأر�شل 
وتنير حياتة. ع�س بب�شاطة. اأحب بكثرة. اهتم 
لالآخرين.  مريحًا  كن  بلطف.  تكلم  بعمق. 
اأن تنفذها ال   اأ�شتر عيوبهم. وكل ف�شيلة تقدر 

تتاأخر. واترك الباقي على الله.
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تقرير الهيئة اإلدارية

االنترنت،  �شفحات  نقلب  اأو  �شحيفة،  نفتح  نكاد  ال 
اأن �شخ�شًا ما لم يكن �شادقًا بخ�شو�س  حتى نالحظ 
�شيء ما، فالكذب واإخفاء الحقائق موجود حولنا وفي 

كل مكان، ولكن لماذا نكذب؟
اإلى  فنلجاأ  الطفولة  منذ  الكذب  نتعلم  اأننا  العلم  يقول 
تجعل  التي  ال�شغيرة  البي�شاء  االأكاذيب  بع�س 
االآخرين ي�شعرون بالر�شا، ويقول علماء النف�س اإن 
اأن  فبمجرد  الذات،  بتقدير  مرتبطة  االأكاذيب  معظم 
ي�شعر �شخ�س ما بالتهديد، �شيبداأ م�شتوى الكذب لديه 
في االرتفاع على الفور، واأيًا كان ال�شبب، فالموؤكد 

اأن كذبة اليوم �شيكون لها عواقب كبيرة غدًا.
والأن القلوب ال�شادقة هي طريق االأعمال ال�شادقة، 
فالنا�س يحترمون االأ�شخا�س ال�شادقين الذين يعطون 
االأولوية للحقيقة، حتى ولو كانت تلك الحقيقة قا�شية، 
كان  واإن  الحقيقة  هي  »الحقيقة  غاندي  مهاتما  يقول 

الجميع �شّد واحد«. 
واأنت بدورك اإذا كنت ت�شغل من�شب اإداري رفيع اأو 
كنت قائدًا في مكان عملك، فاعلم اأنك محط اأنظار من 
اأن تكون �شادقًا ونزيهًا،  حولك وهم يتوقعون منك 
فالقادة ال�شادقون، القادة الذين يروون الحقيقة، هم 

من يزرعون ثقافة ال�شراحة في محيطهم.
على  القائد  ت�شاعد  التي  الطرق  بع�س  يلي  ما  وفي 

تعزيز ثقافة ال�شراحة:
التوا�ضل: هذا هو الدور االأبرز للقائد ما لم يكن هناك 
�شبب محدد و�شريح لعدم م�شاركة المعلومات، لذلك 
اأفراد  بين  ال�شراحة  ثقافة  تعزيز  على  دائمًا  اعمل 
فريق العمل الأن ال�شفافية تخلق الثقة، وال تكن القائد 
اأن  والقال  والقيل  تتفاقم  اأن  بال�شائعات  ي�شمح  الذي 

يكثر، بل كن القائد الذي يتوا�شل وي�شارك.
اإلقاء  الحلول: بداًل من  ال�ضراحة واإيجاد  خلق ثقافة 
اللوم على االآخرين عندما ت�شوء االأمور، ابحث عن 

ال�شدق هو حجر االأ�شا�س لنجاح اأي قائد

األب عماد الطوال ي�شعر  بيئة  واخلق  الحلول، 
فيها من حولك بحرية ارتكاب 
االأخطاء الأنه جزء طبيعي من 
نمو ال�شخ�س وتنميته، فالعمل 
في هكذا بيئة �شيحد من الكذب 
لتغطية االأخطاء في الم�شتقبل. 
الق�ضاء على الحواجز: كقائد، 
للتخل�س  ال�شلطة  تمتلك  اأنت 

من اأي حواجز قد تمنع اأفراد فريقك من تقديم اأف�شل 
ما لديهم، واإذا كنت توؤيد ال�شدق، فافعل كل ما في 
التي تخلق  ال�شيا�شات والعمليات  للق�شاء على  و�شعك 

بيئة من الكذب.
الفريق  اأفراد  مع  التعامل  اإن  عادل:  ب�ضكل  التعامل 
م�شوؤولية  مجرد  لي�س  العمل  مكان  في  عادل  ب�شكل 
اأخالقية ُتمكنك من اإن�شاء عالقات اأقوى واأف�شل معهم 
م�شاألة �شرورية  واإنما  الثقة واالحترام،  اأ�شا�س  على 
ل�شمان اأق�شى نمو لل�شركة، فانعدام العدالة في التعامل 
يوؤثر �شلبًا على معنويات الفرد وبالتالي على اإنتاجيته.

و�ضع معايير عالية: �شع معايير عالية عند اختيارك 
جزءًا  ال�شدق  واجعل  فريقك،  اأفراد  من  فرد  الأي 
اأن ال وجود  القيادة، وهذا يعني  يتجزاأ من عملية  ال 

للكذب، التع�شب، الخداع، اأو الغ�س في فريقك.
اأن  لفريقك  ت�شمح  ال  اأف�ضل:  ليكونوا  الفر�ضة  اأعطهم 
يكون مت�شائمًا بل اأعطهم الفر�شة للتطور والنمو، و�شببًا 
لقول  الحرية  امنحهم  عليه،  هم  مما  اأف�شل  يكونوا  كي 

الحقيقة دون خوف واأ�شعرهم باأنهم جزء من الحل.
هو  بل  خيارًا،  لي�س  فال�شدق  الفعال  للقائد  بالن�شبة 
ورغبة  بالعدالة  قوي  �شعور  يقودها  عميقة،  دعوة 
االأ�شا�س  حجر  وهو  �شواب،  هو  ما  فعل  في  مقنعة 

لنجاح اأي قائد.
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 مشاركات أصدقاء النشرة

 لماذا التَّمكين؟
اآخر  وفق  االأردنِّ -  في  البطالة  ِل  معدَّ اإلى  نظْرنا  لو 
كور قد  ٍة اأُجِرَيت في عام ٢٠١٦ -  ف�شنجُدها بين الذُّ اإح�شائيَّ
يُة  بلغت ١٢.٧% مقابل ٢٣.٧% بين االإناث؛ فالبطالة المتف�شِّ
ا. وبهذا،  جدًّ وُمقِلًقا  ُمزرًيا  غدا  حااًل  َلتعك�ُس  �شاء  النِّ بين 
ًة تحتاُج اإلى جهود  باَت الق�شاُء على تاأنيِث الفقِر حاجًة ُمِلحَّ

ٍة لمواجَهِته.  ٍة ومجتمعيَّ حكوميَّ
�َشِة في عمليَّة  �شاء والفئاِت المهمَّ ة اإلى دمِج النِّ َة حاجة ما�شَّ ثمَّ
َن  التَّنمية، حيُث طاَل عمُر اإق�شاِء المراأِة لعقوٍد عديدٍة، وتبيَّ
واأعاَق  بل  ال  المجتمع،  تطويَر  ا  حقًّ اأعاَق  قد  اإق�شاَءها  اأنَّ 

َة التَّغييِر واأ�شعَف االقت�شاَد. عمليَّ
ولكن كيف؟ 

، بل هو ي�شمُل  ُد به فقط التَّمكيُن االقت�شاديُّ التَّمكيُن ال ُيق�شَ
، وغيَره. لذا، فال بدَّ اأن نعَي  يا�شيَّ التَّمكيَن االجتماعيَّ وال�شِّ
ٍة، اإالَّ  تماَم الوعِي باأنَّ تمكيَن المراأِة يحتاُج اإلى قناعٍة فكريَّ
قافِة؛ ثقافِة المراأة عن  ى اإالَّ بتغيير الثَّ اأنَّ هذه القناعَة لن تتاأتَّ

جِل عن المراأِة.  نف�ِشها، وثقافِة الرَّ
 Optimum اإدارِة مجل�ِس  رئي�ُس  جبارة؛  غادة  تقوُل 
التَّفكيِر  عن  »توّقفي  الجزائر:  Telecom Algeria في 
الحياة،  في  تريديَنه  ما  واعرفي  نف�َشك،  بجندِرِك. كوني 

قيِه.« واذهِبي وحقِّ
ي�ُشدُّ  �شِر�ًشا  ا  قويًّ ا  واجتماِعيًّ ا  ن�َشِويًّ ِحراًكا  االآَن  لن�شهُد  نا  نعم. اإنَّ
م�شاِرًكا  بل  �شاكًنا  ا  �شلبيًّ عن�شًرا  يُعْد  لم  الذي  جُل  الرَّ �شاِعَده 
حقِّ  في  الُمجِحَفِة  بالقوانين  يتعلَُّق  فيما  ة  وخا�شَّ ًرا،  منا�شِ
تمكيٌن  ذاِتِه  بَحدِّ  لهَو  الِحراَك  هذا  اإنَّ  نظري،  المراأة. وفي 
يخطو  بداأ  قد  الِجن�َشين  بين  راَع  ال�شِّ اأنَّ  على  ويُدلُّ  للمراأِة، 
ندعَوها  اأن  اأرْدنا  التَّال�شي. فالثَّورة -اإذا  نحو  خطواِته  اأولى 
ثورًة- هي ثورٌة على الفجوِة الكبيرِة التي اأوجَدْتها العاداُت، 
ثقافِة  رجِة االأولى، هي ثورٌة على  بالدَّ قاليُد، واالأعراُف  والتَّ

الَعْيِب التي وَقَفْت عاِئًقا اأماَم المراأِة لعقوٍد كثيرٍة. 
في  جذريٌّ  تغييٌر  هو  اليوم  والمرَتَجى  الما�سَّ  المطَلب  اإنَّ 
روؤية المراأِة لنف�ِشها، فالمراأة في بادئ االأمِر -وكخطوٍة اأولى 
نحو التغيير- تحتاُج اأْن تقَتِنع بذاِتها، وتثَق باأنَّ ثقافَة الَعيِب 
اإْن ح�َشَبْت لها ح�شاًبا. فكيف لنا اأن  هي في َحدِّ ذاِتها عيٌب، 
مقتنَعًة  لي�شت  نف�ِشها  قرارِة  المراأِة، وهي في  بتمكيِن  نطاِلَب 

متكني املراأة... ملاذا وكيف؟

هذه  لمثل  التَّغيير  اأداة  هي  ها  باأنَّ
َلة. لقد  المتاأ�شِّ المجتمعيَّة  قافة  الثَّ
ما  كلِّ  َثمِر  لقطف  االآواُن  اآَن 
زُرَع من جهوٍد رائدٍة نحَو تغييِر 

ِة الخاِطئِة.  المفاهيِم االجتماعيَّ
بجهوِد  التَّغييِر  ُة  عمليَّ تنجَح  لن 
الِحراك  بجهوِد  اأو  وحِدها  المراأة 
ُث  نتحدَّ هنا  نا  الأنَّ فَح�شْب،  النَّ�شوي 

ربى ريحاين
مديرة قسم املرأة يف 

ACCTS

ِة،  التَّربويَّ �شاِته  موؤ�شَّ ُكلَّ  ي�شمُل  كامٍل  مجتمعيٍّ  ن�شيٍج  عن 
راأ�ِشها  وعلى  واالجتماعيَّة،  يَِّة،  حِّ وال�شِّ ة،  واالقت�شاديَّ
اأو زميُل  االأُخ،  اأو  وُج،  الزَّ اأو  االأُب،  يقتنِع  لم  االأ�شرة. فاإذا 
قافِة وباأهميَّة  العمِل، اأو رفيُق الدرا�شِة ب�شرورِة تغييِر هذِه الثَّ
دعِمِهم للمراأِة واالرتقاِء بها- بها فلن تكون جهوُدنا ُمجديًة بل 

نكوُن كالمركبِة دون ِمْقَوٍد. 
واالعتراَف  بالمراأة،  االرتقاَء  يعني  المراأة  تمكيَن   اإنَّ 
لم عنها، ولكن، ما هو النَّموذُج الذي  بحقوقها، ورفَع الظُّ

�شاء؟  باعه في تمكيِن النِّ يمكننا اتِّ
ِل من �شهر اآب الجاري من هذا العام ٢٠١٧، حقَّق  في االأوَّ
ِت النِّ�شاِل  ُل في تاريِخ �ِشِجالَّ المجتمُع االأردنيُّ انت�شاًرا ُي�َشجَّ
ِة  المادَّ باإلغاِء  َتَكلََّل  التَّحديد،  وجِه  على  والنَّ�شوي  الوطنيِّ 
هذا  . وما  االأردنيِّ العقوباِت  قانوِن  من   ٩٨ والمادِة   ٣٠٨
االإنجاُز اإالَّ ثمرٌة لجهوٍد ُم�شَبَقٍة تمَّ زرُعها في اأر�ٍس خ�شبٍة 
واقعًة  حقيقًة  الحلُم  فغدا  اليوَم،  قطْفناها  عاًما،  ع�شريَن  منُذ 
َتين ال يعني اأنَّ العمل  َقِت االآَن. اإنَّ اإلغاَء هاَتين المادَّ قد تحقَّ
نا قد بداأنا للتَّوِّ رحَلَة تمكيٍن، ترتِكُز على  ا اأعتبُر اأنَّ انتهى، اإنمَّ
قاعدٍة �شلبٍة ورا�شخٍة ت�شتهِدُف بناَء جيٍل جديٍد يعي تماًما اأنَّ 

ا.  ن�شَفه االآخَر مهمٌّ جدًّ
واالآن... ماذا بعُد؟

ُم علينا تجاوَز العقباِت التي �شتقف اأماَمنا  ا يحتِّ اأمامنا الكثير ممَّ
في ِحقَبِة ما بعد االإلغاِء، فهل االإلغاُء اإجرائيًّا وقانونيًّ ا�شيمنُع 
علينا  َب  توجَّ ال! لذا  بالطبع  االغِت�شاب؟  جريمِة  ارتكاَب 
قاِت  المعوِّ ى  فنتخطَّ لوك،  ال�شُّ تغييِر  نعمل جاهِدين على  اأن 
باالعتداِء  نقبُل  ال  نا  الأنَّ المتاَحَة  الحلوَل  وندر�َس  الكثيرَة، 

على ُحرمِة َج�َشِد المراأِة.
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Meditation is a way of connecting and 
communicating with God, the Creator of 
Heaven and Earth, and also to be in His 
presence thus filled with His love.
Meditation is not alien to the writer of these 
lines, nor should it be to those who find 
satisfaction in their daily reading of the Bible. 
The Bible speaks of meditation in several 
places and on a number of occasions. In one 
of many, Psalm 119:78 says: “As for me, I 
will mediate on thy precepts,” is one of many.
To put it clear, Christian Mediation and all 
other kinds of mediations are two worlds that 
stand apart.
Christian meditation brings one closer to 
God, gives confidence because of the love 
connection, and provides answers to many 
questions, most of the times.
It is a personal growth in Christ, a spiritual 
one. There’s no one way to do it if you are 
wondering how. Still, it is not difficult when 
one dedicates time, has the will and the 
eagerness to be connected with the provider 
of love.
This practice is meant to bring one closer to 
the heart of God.
Ancient, yet contemporary, meditation is 
missing in our daily Christian life.
To many Christians meditation is a word 
foreign to the ears, rather it is a word widely 
connected with and rooted in Yoga, or Zen 
and Buddhist practices.
There is a longing in each of us to break free 
from life’s burden, to be released from the 
pains of the days, and seek to be flouting in 
the effortless blissful freedom.

Meditation… A Christian 
perspective التاأمل ... من وجهة نظر امل�شيحية

The non-Christian 
meditation is a method 
similar to the controlling 
the brain waves to 
eventually improve the 
physiology and emotional 
state, detaching the person 
from the surrounding 
confusion.

While detachment from reality means 
freedom to some and is the final goal, it, in 
fact leads to loss of identity on the long run.
Christian meditation detaches the faithful 
from the surrounding confusion, to develop 
attachment with the One who created us: 
“Now the Lord is the spirit, and where the 
spirit of the Lord is, there is freedom,” 
(Corinthians 3:17). And here lies the ultimate 
difference.
In meditation, the faithful fulfills the inner 
emptiness and void with merely being close 
to God’s heart, feeling the endless love, 
feeling loved, thus fulfilled, and set free.
I believe no one should practise meditation 
merely because someone else is doing it; it 
demands our best thoughts and energy and 
dedication.
Since many are seeking earthly mediation 
to ease the pain of the busy life of today, I 
truly believe that meditation should not be 
excluded, if it really is, to priests and pastors 
or limited to Church group circles, but the 
faithful and church congregations should 
be encouraged to practice it, which, in my 
opinion, constitutes a serious step to church 
revival.

E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس حترير النشرة  

صحفية يف اجلوردن تاميز
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١٤٩٢ *     * اكت�شاف اأمريكا 
١٧٩٨        حملة نابليون على م�شر 

١٨١٨       الرئي�س االأمريكي جون ادامز يدعو اإلى 
ا�شتعادة اليهود لفل�شطين .

١٨٤٤       البرلمان االنجليزي يوؤلف لجنة » اإعادة 
امة اليهود اإلى فل�شطين » . 

١٨٨١       اغتيال القي�شر الرو�شي الك�شندر الثاني 
وتعر�س يهود رو�شيا للهجرة . 

١٨٩٧       انعقاد الموؤتمر ال�شهيوني االأول في بال 
ب�شوي�شرا . 

١٩١٦       اتفاقية �شايك�س بيكو واقت�شام االإمبراطورية 
العثمانية بين بريطانيا وفرن�شا . 

اليهود وطنا  بمنح  بلفور  ١٩١٧       �شدور وعد 
قومياً  في فل�شطين .

١٩١٨       الرئي�س االأمريكي ودرو ويل�شون يعلن 
ر�شمياً  التزامه بتنفيذ وعد بلفور .

االنتداب  المتحدة  االأمم  ع�شبة  اإقرار         ١٩٢٢
البريطاني على فل�شطين . 

١٩٢٢       الفاتيكان يوجه مذكرة ر�شمية اإلى ع�شبة 
االأمم المتحدة ينتقد فيها اإقامة وطن قومي        لليهود 

في فل�شطين . 
الحكومة  اإلى  مذكرة  يوجه  الفاتيكان        ١٩٤٣
قومي  وطن  الإقامة  المعار�شة  تجدد  االأمريكية 

لليهود في فل�شطين . 
اإلى  يدعوا  ترومان  االأمريكي  الرئي�س        ١٩٤٧

تحقيق اأكثرية يهودية في فل�شطين . 
١٩٤٨      قيام الكيان االإ�شرائيلي واعتراف اأمريكي 

رو�شي به . 

حمطات تاريخية بارزة

تحتل  اإ�شرائيل        ١٩٤٩
اإلى  وت�شل  النقب  جنوب 

�شاطئ خليج العقبة . 
١٩٥٦      العدوان البريطاني 
على  االإ�شرائيلي  الفرن�شي 

م�شر . 

١٩٦٧      اإ�شرائيل ت�شن حرباً  على كل من �شوريا 
وال�شفة  وغزة  �شيناء  وتحتل  واالأردن  وم�شر 

الغربية والجوالن . 
١٩٧٣      حرب رم�شان .

١٩٧٦      كارتر يعلن اأن تاأ�شي�س اإ�شرائيل المعا�شرة 
تحقيق النبوؤة التوراتية .

وعقد  الإ�شرائيل  ال�شادات  زيارة   ١٩٧٨  –  ١٩٧٧
موؤتمر كامب ديفيد .

العا�شمة  فيه  بما  لبنان  تجتاح  اإ�شرائيل       ١٩٨٢
بيروت . 

ال�شفة  في  الفل�شطينية  االنتفا�شة  قيام       ١٩٨٧
وقطاع غزة . 

١٩٩١     حرب الخليج واجتياح العراق للكويت . 
١٩٩١     تفتيت االتحاد ال�شوفياتي وقيام نظام عالمي 

جديد تحت الهيمنة االأمريكية .
٢٠٠٣     احتالل وتدمير العراق . 

٢٠٠٦     الحرب على لبنان لمدة ٣٣ يوما . 
٢٠٠٨     الحرب على غزة . 

الدول  بقية  تدمير  بداية   ..........٢٠١١
زالت  وما  العربي  الربيع  م�شمى  تحت  العربية 
الله  �شاء  ما  اإلى  م�شتمرة  االأعداء  االإخوة  حروب 

 ......

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 
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نشاطات النادي

برنامج ن�شاطات �شهر ايلول عام 2017

املوقعالرقم التاريخ الن�شاطاليوم

عيد االأ�شحى                        الفنان طارق بجايل

SHIRAZ PANED                       عيد االأ�شحى

عيد االأ�شحى                    حفل مع الفنان اإيهاب مراد

الفرقة احللبية والفنان عامر عجمي 

حفل مع الفنان حممود �شلطان  

بنجو لالأطفال من ال�شاعة 6-8 م�شاء ال�شعر 5 دنانري �شامل وجبه طعام   

الفرقة احللبية والفنان عامر عجمي 

  SHE SHAZ PANED
 كاريوكي نايت لالأطفال من عمر 13 وما فوق من ال�شاعة 6-8 م�شاء  

فطور مع بينجو للكبار ب�شعر ) 10 ( دنانري �شامل من ال�شاعة 11-1 ظهرا 

الفرقة احللبية والفنان عامر عجمي 

حفل الفنان توفيق الدلو 

 CLUBBING من ال�شاعة 8:30  اإىل 10:30 م�شاء 

الفرقة احللبية والفنان عامر عجمي 

 
ً
احتفال عيد رفع ال�شليب ال�شاعة ال�شابعة م�شاء 

SHIRAZ PANED

MOON Light Swimming من ال�شاعة ) 8-10 ( م�شاء ، العمر 
من  ) 12-16 ( يت�شمن وجبة طعام + soft drink  �شعر الدخول  

)10(  دنانري  

-1

-2

 -3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

الرتا�س اخلارجي 

الرتا�س اخلارجي

الرتا�س اخلارجي

الرتا�س اخلارجي

الرتا�س اخلارجي 

قاعة وهبه متاري

الرتا�س اخلارجي

الرتا�س اخلارجي

 �شناك بار 

املطعم الداخلي

الرتا�س اخلارجي

الرتا�س اخلارجي

�شناك بار   

الرتا�س اخلارجي

يف ال�شاحة اخللفية 

الرتا�س اخلارجي

على م�شابح 

2017/9/1

2017/9/2

 2017/9/3

 2017/9/4

 2017/9/7

 2017/9/10

 2017/9/11

2017/9/14

2017/9/16

 2017/9/18

2017/9/21

 2017/9/25

 2017/9/27

 2017/9/28

 2017/9/30

اجلمعة

ال�شبت

االأحد

االثنني

اخلمي�س

االأحد

االثنني

اخلمي�س

ال�شبت

االثنني

اخلمي�س

االثنني

االأربعاء

اخلمي�س

ال�شبت
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نشاط جلنة العالقات العامة
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العي�ُس ما�ٍس باأكرْم والديَك به ... 
واالأُم اأولى باإِكرام واإِح�شاِن 

وح�شُبها الحمُل واالإر�شاع ُتدِمنه... 
اأمران بالف�شل ناال كاالإن�شان ) المعري(.

االأم كلمة عظيمة كبيرة ي�شعر بها الكل. كلمة تحمل 
كتلة ال حدود لها من معاني الحب والعطف والحنان، 
الله،  اعجاز من  الكون،  �شماء  بريق في  االأم  اإنها 
اأقد�س معاني االن�شانية واأعظم هبات الحياة، قيتارة 

الدنيا واإلياذة ال�شماء، وملحمة االر�س.  
الوادي..  جارة  يا  فقالو:  بها،  وتغنوا  لها  غنوا 
وزادوا: زيدينا ع�شقا زيدينا ... هي مريم البتول، 
الرحيمة  االأم  هي  الر�شول،  زوجة  خديجة  هي 
تيريزا، هي زنوبيا ونفرتيتي، هي �شجرة الُدر ... 
هي المراأة التي و�شعت الجنة تحت اأقدامها وهزت 
الجدة  هي   ... بي�شارها  والعالم  بيمينها  ال�شرير 
الطيف  األوان  بكل  الملونة  الفرا�شة  هي  العطوف، 
هي  العربية،  ال�شرقية  المراأة  هي   ... والحنان 

ن�شاء  كل  اخت�شرت  التي 
العالم هي المتعلمة المثقفة 
التي جعلت من كل رجٍل 
وتربعت  عظيمًا  رجاًل 
بذلك على عر�س القلوب 

وعر�س المماليك...
تملك  التي  المراأة  هي 
فكانت  الح�شون  اأمنع 
اأم  الفل�شطينية  المراأة  هي 
ال�شهيد واأخت االأ�شير هي 
ثوبا  ال�شبر  ارتدت  التي 
التي جعلت  لها ... هي 
قطرات  دموعها  من 
ظماأ  تروي  ندى  من 

أصدقاء النشرة

لن اأ�شميِك امراأة، �شاأ�شميك كل �شيء

�شجون  في  اأكبادها  فلذات 
الثكلى  االأم  هي  االحتالل، 
من  هي  ال�شامدة  واالأرملة 
اللد  من  هي  وجنين،  يافا 
الله ونابل�س  والرملة و رام 
والخليل ورفح وخان يون�س 
جاال  وبيت  �شاحور  وبيت 

  د.حنا عيسى
أستاذ القانون الدويل / فلسطني

ها�شم،  الالجئين، هي من غزة  لحم ومخيم  وبيت 
هي المقد�شية ال�شابرة ... هي االأم الفل�شطينية. 

اأن  حنونة،  اأم  مخل�شة،  مثالية،اأم  اأم  لكل  اأتمنى 
راحة  في  تعي�س  وان  نف�شها،  اليه  ت�شبو  ما  تحقق 

واأمان وتجد م�شتقباًل راخرًا بالحب والوفاء.   
اإليك يا نب�س قلبي المتعب

اإليك يا �شذى عمري
اإليك اأنِت ...

يا اأمي.. .
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اأو  �شنتين  الزواج  على  م�شى  قد  يكون  اأن  يمكن 
اأي  المراأة  ت�شتعمل  ولم  اأكثر،  اأو  �شنوات  ثالث 
اأو  اأطفااًل  تنجب  لم  ذلك  ومع  الحمل  لمنع  و�شيلة 
ربما �شبق واأنجبت طفاًل ولم تعود اإلى الحمل ثانية، 
اأجوبة  عن  وتبحث  اأ�شئلة  راأ�شها  في  تحمل  وهكذا 

لماذا لم يحدث عندها الحمل وما هو الحل؟! 
ال�شوؤال هنا ما هي حالة عدم الخ�شوبة ؟! االإجابة عن 
هذا الت�شاوؤل هو من الناحية الطبية عدم القدرة على 
الحمل بطفل بعد مرور �شنه على االت�شال الجن�شي 
بدون ا�شتعمال و�شائل وقاية من الحمل. من ناحية 
اأخرى فاإن حوالي ٢٥ بالمئة من الزوجات اللواتي 
ت�شعين للحمل لتحملن في ال�شهر االأول من الزواج 
وحوالي ٨٠ بالمئة من الزوجات �شوف تحملن في 
من  الجن�سي  االت�سال  ممار�سة  �سرط  �سنة  غ�سون 
وحقيقة،  االأ�شبوع،  في  مرات  ثالث  اإلى  مرتين 
لي�س اأمرًا غير عاديًا بالن�شبة لزوجين متخ�شبين اأن 

ينتظرا �شنة قبل ح�شول الحمل . 
يوفر الحقل الطبي الكثير لالأزواج الذين يعانون من 
فيمكن  لم�شكلتهم.  الحلول  اإطار  في  الخ�شوبة  عدم 
لتحقيق  اأو  االبا�شة  اأن ي�شف دواء الإثارة  للطبيب 
توازن هرموني �شبب لها خالاًل في عملية االبا�شة، 
في  وجدت  اإذا  جراحيًا  ع�شوية  م�شاكل  يعالج  ثم 

الجهاز االإنجابي. 
الن�شاء  عند  �شيوعًا  الخ�شوبة  عدم  م�شببات  اأكثر 

كالتالي : 
* االإخفاق في تحقيق االبا�شة.

* عدم التوازن في عمل غدد الج�شم ال�شماء . 
المرور عبر عنق  او  الو�شول  المني في  اإخفاق   *

الرحم. 

ملاذا عدم اخل�شوبة ؟!

زاوية طبية

* العوامل النف�شية . 
عدم  م�شببات  اأكثر  اما 
عند  �شيوعًا  الخ�شوبة 
خلل  وجود  فهي  الرجل، 
في المني ناتج عن االأمور 

التالية : 
* عدم توازن في هرمونات 

د. سميح جنيب خوري
مستشار األمراض 

النسائية والتوليد والعقم

الج�شد .
اأو  النكفية  الغدة  التهاب  جراء  الخ�شيتين  التهاب   *

مر�س ال�شيالن . 
* وجود تو�شع في اأوردة الخ�شية . 

تحقيق  على  قادرين  يكونون  ال  االأزواج  بع�س   *
الحمل ب�شبب التنافر الحا�شل بين الحيوانات المنوية 
باإمكان  ال�شائل المخاطي لعنق الرحم، ولكن  وبين 

اأي منهما تحقيق الحمل مع �شريك اآخر. 
من اأحد االأ�شباب ال�شائعة لعدم الخ�شوبة عند المراأة 
هرمون  من  الكافي  االإمداد  وجود  في  النق�س  هو 
البروجي�شترون ل�شيانة الحمل ويعرف طبيًا بالعيب 
اآخر،  هرموني  �شبب  وهناك  المرحلي.  المبي�شي 
البروالكتين« في  هو وجود ارتفاع في هرمون » 
الغدة  مر�س  هي  االأخرى،  االأ�شباب  ومن  الدم، 
الدرقية، حيث هناك عالقة بين مهام الغدة الدرقية 

والتنا�شل عند االأنثى.
حقيقة االأمر، الكثير من االأزواج حققوا الحمل عندما 
لم يكن عندهم م�شكلة طبية، وذلك عندما توقفوا عن 
هناك  الأن  االإنجاب،  عدم  اأمور  في  كثيرًا  التفكير 
�شلة بين العقل والج�شد في اإطار الخ�شوبة وهذا ما 
  Psycho neuroend rocrinology : يطلق عليه الطب
اأي اأن هناك عالقة بين النف�س واالأع�شاب والغدد.  
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 منقول من منتدى النرث األدبي

يا الذيب يلي تايل الليل عويت.... 

كان هناك رجل بالبادية متزوج من امراأة لي�شت من 
قبيلته، بل من قبيلة اأخرى مجاورة لقبيلته.  مرت 

عليه فترة �شنة هو وزوجته يعي�شان باأح�شن حال.  
نزاع،  بينهما  وح�شل  القبيلتان  اختلفت  باأن  حدث 
الجهة  من  اخوتها  وكان  فيه  طرفًا  زوجها  وكان 
اأطرافًا بهذا النزاع....  وا�شتدت االأزمة  المقابلة 
بين الطرفين، مما جعل اأخوان الزوجة اأن ياأخذوها 
لم تكن را�شية  له وهي  نكااًل  لياًل من بيت زوجها 
يحبها  كان  الذي  زوجها  وكذلك  لزوجها،  بفراقها 

حبًا كبيرًا. 
فراق  على  ال�شيء  بع�س  طويلة  فترة  ومرت 
الزوجين والكل منهم كان يريد االآخر ولكن النزاع 
بالزوج،  االأر�س  �شاقت  بينهما.  حال  الحا�شل 
فهو يريد زوجته وال �شبيل لو�شوله اإليها، ففكرباأن 
ير�شل  لها اإحدى عجائز القبيلة تبلغها برغبته بلقائها، 
ور�شم خطة اللقاء،  وبالفعل ذهبت العجوز للزوجة 

واأبلغتها بذلك فرحبت الزوجة بالفكرة. 
 ولما كانت الليلة الموعودة حيث كان الوعد بينهما 
عليه  المتفق  للمكان  الزوج  جاء  القمر،  غياب  بعد 
اأخذ بالعوا كعواء  اأحد . . ثم  وكمن بحيث ال يراه 
الزوجة  عرفته   .  .  . متتابعة  مرات  ثالث  الذيب 
حيث كانت تعلم بالخطة �شلفًا وذهبت اإليه وجل�شا بعد 
طول الفراق ي�شكو كل منها حاله لالآخر بما جرى له 
حتى اإذا ما جاء الفجر افترقا وعاد كل منهما لقبيلته. 
م�شى على هذا اللقاء فترة اأ�شهر و حبلت المراأة من 
زوجها. بعد فترة ظهرت اأعرا�س الحبل عليها فعلم  
فارقت  وقد  الحمل  بهذا  لك  اأين  من  ف�شاألها  اأخوها 

زوجك منذ فترة طويلة ولم تكوني حاماًل ؟؟؟

فاأبلغت �شقيقها بحقيقة ما ح�شل بينهما وبين زوجها 
 .  .  . جرى  ما  بكل  واأعلمته  المكان  له  وو�شفت 
اأنا لزوجك واأتاأكد من حقيقة ما  فقال االأخ �شاأذهب 
غير  عندي  لك  فلي�س  �شحيحًا  يكن  لم  فاإن  ح�شل 

ال�شيف.
ولم تكن القبيلتان على وفاق فكيف يذهب . . . فكر 
االأخ واهتدى اإلى طريقة . . . فلما جاء الليل تنكر 
اأخته ودخل مجل�شه وجل�س  قبيلة زوج  اإلى  وذهب 
تناول  المجل�س  �شكت  ولما   .  .  . اأحد  يعرفه  ولم 

الربابة واأخذ يغني عليها:
يا ذيـب يللـي تالـي الليـل عويـــــت

ثالث عويات) ن( على �شـاق و�شـالب
�شايلـك بالله عقبـهن ويـ�س �شويـت

يـــوم الثـريا غربــــــت والقمـر غـــــــاب
وو�شع  توقف  ثم  الربابة  على  االأبيات  هذه  وغنى 
الربابة مكانها وعاد اإلى مكانه . . . فعرف الزوج 
اأن زوجته حامل كعادة  اأخو زوجته وفهم  هذا  اأن 
وتناول  فتقدم  والذكاء،  البديهة  �شرعة  البدوي 

الربابة واأجاب:
اأنا اأ�شهـد اإني عقـب جوعي تع�شيـت 

واأخـذت �شاة الذيب من بين االطنـاب
على النقـا واإال الـردى ما تهقويـــت
ادو حاللـي يـا عريبيـن االأن�شــــاب

فلما فرغ الزوج من اأبياته فهم االأخ اأن اأخته كانت 
روايتها �شحيحة وان�شحب بدون كالم . . .

وفي ال�شباح اأعادوا له زوجته. 
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بتاريخ  الله  برام  االإذاعة  �شطح  على  اأخذت  التالية  ال�شورة 
١٩٥٠/٢/٩ لبع�س موظفي االإذاعة.

ا�شم  اأذكر  وال  عوي�شة،  �شـري  اليمين:  مـن  االأول  ال�شف 
النّمري،  طـه  اليمين:  من  الثاني  ال�شف  بجانبه.  الموظف 
ال�شف  �شهابي.  طاهر  الهادي،  عبد  غالب  بدور،  اإليا�س 

الثالث من اليمين: نـزهة الخالدي وابراهيم ثيودوري.
في الحلقه القادمة معلومات عن اإذاعة عمان الكبرى والبرامج االإذاعية 

واالعالميين الذين �شكلوا عالمات فارقة في االعالم العربي.
وفي اآذار ١٩٥٩ ُنقلت من اإذاعة رام الله  اإلى اإذاعة عمـان 
الكبرى كمحرر لالأخبار االإنجليزية وبعدها ُرّفعت رئي�شا لق�شم 

االأخبار االنجليزية.

�شمو االأمير ح�شن يّطلع على ن�شرة االأخبار االنجليزية خالل 
زيارته لالإذاعـة   

قصة جناح

اإلى رام الله.في ١٩٥٠/١/١ ُعينت 
الله  رام  في  االردنية  االإذاعـة  في 
وطباعة  االنجليزية  للبرامج  كُمعـد 

ن�شرات االأخبار. 
وا�شتمريت في عملي هذا لمدة ت�شع 
�شنوات. وفي اآذار ١٩٥٩ نقلت الى 
اإذاعة عمان الكبرى في اأم الحيران 
كمحرر لالأخبار االنجليزية وبعدها 

رئي�شا للق�شم .

اأنا  القديمة  البلدة  في  بيتنا  من  نقلنا   ١٩٤٦ �شنة  منت�شف  في 
الطابق  واأ�شتاأجرنا  جراح  ال�شيخ  حي  اإلى  ووالدتي  وا�شقائي 
ب  بعد  فيما  �شمي  الذي  الح�شيني  اإبراهيم  بيت  في  االر�شي 
»بيت ال�شرق« واأ�شبح مقـرا لقيادة منظمة التحرير الفل�شطينية 
ما بين ١٩٨٠ و ١٩٩٠. وفي �شنة ٢٠٠١ اقتحم االإ�شرائيليون 

بيت ال�شرق واأوقفوا العمل فيه. 

بيــت ال�شرق
انتهاء  لقرب  بالقد�س  ت�شوء   االأحوال  بداأت   ١٩٤٧ عــام  في 
االنتداب البريطاني واأ�شبحت الع�شابات اليهودية تهاجم ثكنات 
الجي�س البريطاني والمواقع العربية. وبما اأن هذا البيت اأ�شبح 
غير اآمنا لل�شكن لقربه من حي ميا�شيرم اليهودي قررنا االنتقال 
الثالث  الطابق  في  بيتا  واأ�شتاأجرنا  الحديد  �شكة  البقعة قرب  اإلى 

ل�شاحبه محي الدين زمرد. 
واأذكر جيدا يوم ٧ يناير ١٩٤٨ وهو عيد الميالد عند ال�شرقيين، 
كنا اأنا وزوجتي ن�شتري بع�س اأغرا�س العيد في البلدة القديمة، 
وركبنا با�س رقم ٦ في باب الخليل اإلى البقعة، وعند و�شولنا 
الجيران  من  وا�شتف�شرنا  قوي  انفجار  �شوت  �شمعنا  البيت  الى 
عن م�شدر هذا االنفجار فاخبرونا ان االنفجار حدث في موقف 
دقائق  ع�شر  قبل  تركناه  الذي  الخليل  باب  في   ٦ رقم  با�شات 
حوالي  مقتل  عن  وا�شفر  اليهودية  الع�شابات  نفـذته  والذي 
اأقارب زوجتي وا�شمها حنه عبده  اإحدى  ع�شرين �شخ�شا منهم 
وال  العربي،  البنك  عمارة  قرب  قم�شان  معمل  �شاحبة  وهي 

اأن�شى ا�شم المحامي اأن�شطا�س حنانيا القريب من البنك العربي.
الله عند  اأر�شل زوجتي الى رام  اأن  بعد هذا الحادث قررت 
اأهلها لحين االنتهاء من عملي مع حكومة االنتداب البريطاني. 

انتهى االنتداب البريطاني على فل�شطين في ١٩٤٨/٥/١٤. 
ول�شوء االأحوال ا�شطررنا اإلى مغادرة رام الله اإلى قرية �شمالن 
 . واأ�شقائي  الوالدة  اإلى  باالإ�شافة  وابني  اأنا وزوجتي  لبنان  في 
بقينا في لبنان حوالي �شنة و�شهرين تقريبا،  بعدها غادرنا لبنان 

ذكـريات مقد�شــي )18/9(

إبراهيم جورج 
ثيودوري
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مقال

وفي ١٩٧٤ اإنعم علي المغفور له باإذن األله تعالى جاللة الملك 
الح�شين بن طالل بو�شام اال�شتقالل من الدرجة الثالثة �شمن 
اأقدم ع�شرة عاملين في االإذاعة وذلك اأثناء  زيارة جاللة األملك 

الح�شين لالإذاعة بمنا�شبة احتفالها بعيدها األخام�س ع�شر.

واالإعالم  الثقافة  وزير  عـوده   اأبو  عدنان  االأ�شتاذ  معالي 
ي�شلم و�شام اال�شتقالل من الدرجة الثالثة الى موظف االأخبار 
االنجليزي اإبراهيم ثيودوري خالل احتفال اأقيم بمنا�شبة ت�شليم 

االو�شمه الملكية القدم ع�شرة عاملين في االإذاعة .
ثمانية  حوالي  خدمة  بعد  التقاعد  اإلى  اأّحلت   ١٩٧٧ عـام  فـي 
ق�شم  اإلى   ١٩٨٠ عام  الخدمة  اإلى  اأُعـدت  عاما.  وع�شرين 
االخبار االنجليزية في عمل اإ�شافي وا�شتمريت في عملي هذا 
لمدة ثمانية ع�شر عاما، اأي اأنني اأم�شيت حوالي ن�شف قرن 

في خدمة اإذاعة المملكة االأردنية الها�شمية.
برز من مذيعي االإذاعة خالل ال�شنوات المتالحقة العديد من 
االعالميين الذين �شّكلوا عالمات فارقة في االإعالم العربي، 
مثل عائ�شة التيجاني، اإبراهيم الذهبي، هند التون�شي، محمود 
ال�شاهد، نقوال حـنا، عمر الخطيب، عبد الرحيم عمـر، عبد 
�شليمان  عازر،  جميل  عبيد،  اأبو  محمود  الكردي،  القادر 
الم�شيني، كوثر الن�شا�شيبي، �شلوى حداد، فريال زمخ�شري،  
تركي ن�شا ر، اإح�شان علم، منير جدعون  وعدنان الزعبي.

اأثناء خدمتي في االذاعه من اذار ١٩٥٩ لغاية ١٩٩٨ تعاقب 
على من�شب مدير االذاعه عدد من ال�شخ�شيات االردنية التي 

تبواأت منا�شب عليا في الدولة فيما بعد وهم:
عبدالمنعم الرفاعي / و�شفي التـل / �شالح اأبو زيـد/ ال�شريف 
عبدالحميد �شرف / اأمين اأبو ال�شعر /  �شري عـوي�شه /  نزار 
الرافعي /  عبد الحميد يا�شين /  �شياء الدين الرفاعي / مروان 

)18/10(

دودين / مو�شى الكيالني /  محمد الخطيب /  ن�شوح المجالي 
/  �شليمان الم�شيني / ع�شام عري�شه / رافع �شاهين / ابراهيم 

�شاهزاده/ فايز الق�شاة / وها�شم خري�شات. 
وبهذه األمنا�شبة اأود اأن اأعطي للقارئ لمحـة عن تاريخ اإذاعة 

األمملكة االردنية األها�شمية:
»اأن�شئت االإذاعة االردنية في الرابع ع�شر من اآيار عام ١٩٤٨ 
عندما قام الموظفون العرب في هيئة االإذاعة التابعة لالنتداب 
البريطاني وبم�شاعدة الجي�س العربي االردني بنقل ق�شم كبير 
من معدات االذاعة من القد�س اإلى مدينة رام الله حيث بداأت 
البث فورا ، وباتحاد ال�شفتين ال�شرقية والغربية في ٢٤ ني�شان 
األله تحمل ا�شم )هيئة  ١٩٥٠ اأ�شبحت محطة االإذاعة في رام 
اإذاعة المملكة االردنية الها�شمية(  وكانت تبث في ذلك األوقت 
قوته ٢٠ واط على  يوميا عبر جهاز  البرامج  �شاعة من   ١٣

الموجة المتو�شطة. 
اإذاعة المملكة االردنية الها�شمية  اإفتتاح  وفي العام ١٩٥٦ تم 
جاللة  له  المغفور  برعاية  بعمان  الح�شين  جبل  في  الجديده 

الملك الح�شين.
اإفتتاح مبنى االإذاعة  اآذار عام ١٩٥٩ جرى  وفي االول من 
محطة  اإفتتاح  نف�شه  اليوم  في  وتم  الحيران،  اإم  في  الحالي 
وفي  واط.  كيلو   ١٠٠ بقوة  ناعور  طريق  على  االإر�شال 
الثالث والع�شرين من �شهر اآب ١٩٥٩ تـم اإفتتاح اأ�شتوديوهات 
االإر�شال  محطة  اإفتتاح  تم  كما  القد�س.  في  الجديدة  االإذاعة 

الجديدة في منطقة الحرانة في ١٩٨٨/١١/١٢.
في االول من اأيلول ١٩٨٥ تم دمج االإذاعة والتلفزيون  فى 

موؤ�ش�شة واحده .
بحيث    ١٩٩٠/١٠/١ في  الموجهة  االإذاعة  بث  انطلق  وقد 
يغطي منطقة الخليج  العربي وايران والعراق و�شمال افريقيا 
ورو�شيا  واوروبا  المتحدة  والواليات  وا�شتراليا  والباك�شتان 

والبرازيل واالأرجنتين واأميركا الو�شطى.
االردنية  االإذاعة  قامت  ثاني ١٩٩٤  كانون  اأالول من  ومنذ 

باإدامـة البث لمدة ٢٤ �شاعة .
في الحلقه القادمة  معلومات عن العادات والتقاليد اال�شالميه 

والم�شيحية المتوارثة عن اآباوؤنا واأجدادنا في القـد �س .
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بعد�ضة الم�ضور حازم علي ب�ضير

أخبار النادي

اقام النادي حفل فني �شاهر مع الفنان العربي �شادي جميل وذلك على م�شابح النادي يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٨/١٨، حيث 
ا�شتمتع الح�شور بهذا الحفل .

.FREEDOM MUSIC شركة� ،Today ي�شكر النادي كل ال�شركات الداعمة  لهذا الحفل : وهم �شركة اأم�شتل،  �شركة

واأقام النادي اأم�شية اأفالم الأطفال النادي و�شيوفهم من عمر �شت �شنوات اإلى اثنا ع�شر �شنة  ) Kids Movie Night  ( يوم االثنين 
الموافق ٢٠١٧/٨/٧، في تمام ال�شاعة الخام�شة م�شاء في قاعة حليم �شابا بعر�س فيلم )THE BOSS BABY(، وقد ح�شرمئة 

طفل تقريبًا مع ذويهم، حيث كان العر�س ممتعا و�شيقًا.

�شنة وما فوق  الموافق ٢٠١٧/٨/١٠ من عمر ١٣  الخمي�س  يوم  DJ Party  مجانا  بار حفل  �شناك  قاعة  النادي في  واأقام  كما 
الأع�شاء النادي و�شيوفهم حيث ا�شتمتع ال�شباب وال�شبايا بهذا الحفل .

اأقام النادي على الم�شابح حفل Moon Light Swimming  للكبار يوم االحد الموافق ٢٠١٧/٨/٢٠ من ال�شاعة الثامنة م�شاء 
والى ال�شاعة الحادية ع�شر ليالً  حيث ا�شتمتع الح�شور بالحفل وال�شباحة .



19 ايلول   2017    |    العدد   379

نشاطات اللجنة الرياضية 

نشاطات اللجنة الثقافية

اقامت دائرة الن�ساط الريا�سي بطولة التن�س المختلطة 
بم�شاركة ٢٩ العب والعبة وباإ�شراف رندة النمري 

والمدرب با�شل تيم وجاءت النتائج كما يلي : 
فاز بالمركز االول الالعبين التالية :
• احمد الحم�س      • �شمير مرق�س

وذلك بعد ان تغلبوا على الالعب 
محمد الحجيير ومهند الراوي 

يوم  ال�شباحة  اأ�شول  على  التكنيك  دورة  تخريج  تم 
العا�شرة �شباحا«   ال�شاعة  الموافق ٢٠١٧/٨/٦  االأحد 
ذهبية  وميداليات  �شهادات  وتوزيع  تكريمهم  وتم 

بح�شورجابريال رو�شو�شنكي  المدير العام للنادي.
يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٨/٢٥ تم اإقامة مهرجان 
يوم مفتوح Open Day لالأع�شاء من ال�شاعة الحادية 

ع�شر �شباحا« ولغاية ال�شاعة الرابعة بعد الظهر.

ن�ضاطات ال�ضباحة خالل �ضهر 2017/8 

دائرة الن�ضاط الريا�ضي
وقام بت�شليم الكوؤو�س للفائزين احمد القدومي والدكتور 

جمال النمري 

» �شغط دمك ...بيهمك «

ح�شانه واإدراك

اأ�شباب  الثقافية، محا�شرة عن  اللجنة  ن�شاطات  من 
منها  الوقاية  اأعرا�شها،  الدم،  �شغط  ارتفاع 
امرا�س  ا�شت�شاري  خليل  زكريا  الدكتور  وقدمها 
الموافق  االربعاء  يوم  وذلك  وال�شرايين  القلب 

. ٢٠١٧/٧/٢٦

تكون  كيف   « با�شم  توعوية  اأخرى  ومحا�شرة 
 – االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عبر  �شحية  المراأة 
ح�شانه واإدراك«  الذي قدمها ال�شيد رائد �شمور، 
خبير امن المعلومات ومواقع التوا�شل االجتماعي 

وذلك يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨.



ايلول   2017    |    العدد   20379

كنأيس من روسيا
 بعدسة رايف بوياجيان
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املكونات :
- حلمة مفرومة ناعمة     ) ٢/١ ( كيلو 

- را�س ب�شل                 ) ١ ( حبة 
- بندوره                       ) ٤ ( حبات 

- دب�س الرمان               ) ١ ( ملعقة طعام 
- فلفل حار                    ) ١ ( حبة 

- لنب رايب                   ) ٤/١ ( كوب 
- ملح                             ) ١ ( ملعقة �شغرية 

- فلفل ا�شود ناعم             ) ٤/١ ( ملعقة �شغرية 
- فلفل حلو                        ) ١ ( حبة واحدة 

العجني : 
- طحني                      ) ٦ ( اأكواب 

- زيت نباتي                 ) ١ ( كوب 
- ماء فاتر ح�شب العجني 

- ملح                          ) ١ ( ملعقة �شغرية 
- خمرية                           ) ١ ( ملعقة طعام 
- �شكر                              ) ١ ( ملعقة طعام 

طريقة العمل : 
نقوم بفرم اللحمة والب�شل والبندورة والفلفل احللو واحلار على ماكينة اللحمة ثم ن�شيف اللنب ودب�س الرمان وامللح 

والفلفل اال�شود الناعم حيث نقوم بخلط جميع املواد مع بع�شهما البع�س .
طريقة عمل العجني : 

الطحني يف جاط  ن�سع  ثم  اخلمرية  تخمر  الفاتر حتى  املاء  قليل من  ن�سيف  ثم  ال�سكر يف كوب  مع  اخلمرية  ن�سع 
ثم نغطي  ناعم وطري  الفاتر ويعجن جيداً  حتى نح�سل على عجني  امللح والزيت واخلمرية واملاء  اليه  ون�سيف 

العجني بقطعة قما�س وترتك يف مكان دافئ حتى ينفخ العجني ويت�ساعف حجمه . 
ثم نقوم بفرد العجني يف ال�سوبك ونقطعه على �سكل بي�سوي ثم ن�سع العجني املقطع يف �سينية مدهونه بالزيت كي 
ال يل�سق العجني عليها ثم تفرد اللحمة على كل قطعة من العجني وتخبز يف الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوي 

وت�شبح جاهزة و�شحتني وعافيه .  

مطبخ النادي

ال�شفيحة ال�شامية

هشام نصار  
شيف النادي 



ايلول   2017    |    العدد   22379

شــعـــر

بلدي

بلدي ِعزك فوق را�ضي
من ريٍف وح�ضٍر وَبوادي

ومدن �ضامخاٍت ِمثل لطوادي
اإربد والزرقاء وجر�س ومعاني
والعقبة والرمثا والكرك وعماني

وال�ضلط والطفيلة والح�ضن وح�ضباني
وكلها مدن وقرى غالية على الفوؤادي

واأغالها اللي ما جبنالها طاري
فلها في القلِب مكانٌة وكُل الكياني
ويا محلى الن�ضمة من بين الجبالي
و�ضباب وبنات مثل زهور الوادي

ْيّبة ونخوة وحمية ب�ضموخ ال�ضندياني  �ضباب ِطّ
وبنات جمال ورقة وبعطر الريحاني

واليَك يا رُب هذا ال�ضباُح ُنَناجي
حمايتك على الجميِع وخلي كل عيالي

كبار و�ضغار و�ضيٍب و�ضبابي
واحفظ بالدنا من كِل �ضٍر وكل معادي

واحفظ َمليكنا عبد الّله الثاني

نزار ريحايننزار ريحاين
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اجتماعياتكلمة العدد
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≈dhC’G
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
≈dhC’G
≈dhC’G

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG

09/18
09/18
09/18
09/18
09/19
09/19
09/20
09/21
09/21
09/21
09/24
09/24
09/25
09/26
09/27
09/27
09/27
09/23
09/23
09/24
09/25
09/25
09/26
09/28
09/28
09/29
09/29

09/03
09/03
09/03
09/05
09/05
09/05
09/06
09/06
09/06
09/07
09/07
09/08
09/08
09/09
09/09
09/10
09/11
09/12
09/13
09/13
09/13
09/13
09/14
09/16
09/16
09/16
09/16
09/17

ôcôc ¢SÉ«dG QOÉf ‹Éàf
øjOGóM ºã«g π«¡°S øjR

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

±ƒ∏©ŸG ∞jÉf ódÉN ∞«°S
¬fQÉªM ∞«æe ôgÉ°S ∑Óe

…QƒN ¿ƒL π«∏N ¿ƒL
¿Éª∏°S π«ªL ¢SÉ«dG …ƒL

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

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

OGóM ∫ÉªL ÜÉ¡jG π°ü«a
¬°ù∏¡dG ≥ë°SG π«∏N ÉæjQ

øjOGóM óLÉe ÒKG …ƒL
øjOGóM π«∏N ¥QÉW É«JÉc

øjOGóM π«∏N ¥QÉW É«aƒ°U
√QÉª°S π«Ñf …OÉa öUÉf

øjRÉéM ¬∏dGóe π°ü«a Ωôc
´Éæ°üdG QƒfG …õeQ êQƒL
 …OƒHÉY ¿É©ª°S ÉæM ¿É©ª°S

∞dõdG ƒHG ìôa ΩÉ°ùM ¬Ñg

الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا 

تنعى اأ�ضرة النادي الأرثوذك�ضي
المرحوم غاندي �ضليم يعقوب حداد ) ابو فار�س (

ع�ضو الهيئة العامة 
زوج ال�ضيدة اإخال�س يعقوب �ضالمة حداد 
�ضائلين العلي القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته
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من صفحة صيف االردن احلى، تويرت

وادي جمهود الطفيلة


