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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....

فّعل النادي الأرثوذك�صي  ابتداءً  من 2017/7/1  قانون ال�صحة العامة رقم 47 لعام 

2008 الذي مينع التدخني منعًا باتًا يف كافة مرافقه :املكاتب واملمرات الرئي�صية 

واأماكن لعب الأطفال والأق�صام الريا�صية املختلفة، ماعدا ترا�س النادي.

 حيث تاأمل اإدارة النادي من الأع�صاء الكرام باإبعاد اأطفالهم قدر امل�صتطاع عن 

الأماكن املخ�ص�صة للتدخني للحفاظ على �صالمتهم و�صالمة اجلميع. 

^ ر�شالة الرئي�س  اإلى اأع�شاء النادي 

^ تقرير مو�شع عن الموؤتمر ال�شحفي بخ�شو�س الن�شاطات الريا�شية 

^ كاتدرائية البترا جاهزة ال�شتقبال الزوار 

^ مقال طبي توعوي عن االإدمان 

^ مقال عن مزار ناعور المريمي
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كلمة العدد

رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

»جّربها ب�س مرة..« 

يعترف  باأن  احيانا 
المدمن  الأ�شدقائه اأو 

اأقاربه مما ي�شهل عملية 
اإنقاذ حياته.  

تغطياتي   اإحدى 
عن  كانت  ال�شحفية 

كــثــر الحديث عن خطورة تعاطي المخدرات 
هذا  عن  الندوات  و  الدورات  هي  وكثيرة 
في  الدولة  جهود  هي  وكبيرة  المو�شوع، 
مكافحته، بالرغم من ذلك ال تزال هذه االفة 
حفزني  بانت�شار.  ما  و  بالمجتمع  متواجدة 
كتيب  هو  المخدرات  مكافحة  عن  للحديث 
مديرية  عن  �شدر  موؤخرا  يدي  وقع  بين 
االأمن العام، اإدارة مكافحة المخدرات بعنوان 
الكثير من  فيه  المخدرات«،  نواجه  »بالوعي 
في  اأ�شارككم  اأحببت اأن  المهمة  المعلومات 
بع�س ما جاء فيها وبالذات عن عالمات الك�شف 
مجتمعًا  واأفرادا،  عّلنا،  للمتعاطي  المبكر 

ن�شتطيع اأن نقف �شد هذا الوباء.  
ذكر الكتيب عن اأعرا�س متعددة بالعادة تكون 
للمتعاطي  المبكر  الك�شف  في  ت�شاعد  مجتمعة 
وبالتالي ت�شهل  تقديم الم�شاعدة له وعالجه، منها 
م�شحوبًا  اليومي  ال�شلوك  في  المفاجىء  التغيير 
حوله،  يدور  لما  االكتراث  وعدم  بالالمباالة 
الي  باالإ�شافة  المنزل  من  الخروج  كثرة  و 
االإهمال العام بجميع النواحي وحتى في المظهر 
بالعادة   ( جدد  باأ�شدقاء  االلت�شاق  الخارجي، 
لالأكل  ال�شهية  نق�س  و  ال�شوء(،  اأ�شدقاء  هم 
واالحتياج  ال�شهية،  فقدان  درجة  الى  لت�شل 
كيف  الإخفاء  االعذار  واختالق  للمال  الم�شتمر 
انفقت تلك االأموال. هذه الت�شرفات ينتج عنها 
يحدث  ولكن  العنف..  الى  والميل  العدوانية 

مركز  وقتها  وزرت  المخدرات،  متعاطي 
عالج المدمنين في عمان. غالبيتهم �شباب بعمر 
الذين  جميع  �شنة.   ٣٥  -١٦ بين  ما  يتراوح 
قابلتهم، �شبع اأ�شخا�س،  اأبدوا ندمهم على لحظة 
اأول خطوة  الف�شول الذي كان  ال�شعف وعلى 
�شنين  باأن  في طريق  اإدمانهم الحقًا، واأجمعوا 
من عمرهم قد هدرت و خ�شروا بذلك اأنف�شهم و 
اأهلهم ... و » جربها ب�س مرة« اأو�شلتهم الى 

حافة الهاوية لوال رحمة الله. 
المختلفة، منها  بلجانه  النادي، متمثل  ال يزال 
الثقافية،  يقوم  واللجنة  العامة  العالقات  لجنة 
بجهود كبيرة و م�شكورة  في ن�شر الوعي عن 
خطورة تعاطي المخدرات.  وِفي ن�شرتنا هذه 
من  المخدرات  تعاطي  تناول  توعوي  مقال 

الناحية النف�شية. 
اأن يقر  اأحد يحب  االأهم هو وعي االأهل .. ال 
باأن ال  الحقيقة هي  باأن في منزله خلل ما  لكن 
القاتلة،  هي  االأولى  والخطوة  مح�شن،  اأحد 
فالمخدرات  اآفة تنخر  وتكت�شح  البيوت  وتن�شر 

معها االألم. 
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مقــــال

االإخوة اأع�شاء النادي الكرام 
�شالم ومحبة،

م�شى على ا�شتالم الهيئة االإدارية الحالية حوالي ١٦ 
هذه  عمر  من  االأولى  �شهور  االأربع  مدة  �شهرًا منها 
الهيئة كان من اأجل درا�شة م�شروع �شراء موقع نادي 
ديونز والذي اأ�شندت مهمة درا�شة جدوى �شرائه اإلى 
على  بناء  العامة  الهيئة  اأع�شاء  من  ا�شت�شارية  لجنة 

تو�شية الهيئة العامة.
نادي  بيع موقع  اأخبار  هو  المقال  هذا  لكتابة  دفعني  ما 
ديونز وبقيمة 2١.١20 مليون دينار  وهذا ال�شعر اأعلى 
قلياًل  من ال�شعر الذي اأ�شر  عليه المالك في المفاو�شات 
الح�شول  يمكن  واأنه  مرتفعًا  البع�س  اإعتبره  والذي 
اللجنة  من  والطلب  التاأكيد  ورغم  اأف�شل،  �شعر  على 
اال�شت�شارية على مفاو�شة المالك اإال اأن رئي�شها وبع�س 
للتفاو�س  لهم  اأن ال �شفة  بحجة  ذلك  اأع�شائها رف�شوا 
باإعطائهم  ال�شخ�شي  وطلبي  االإدارية  الهيئة  تاأكيد  رغم 
لم  حيث  رف�شوا،  اأ�شف  وبكل  اأنهم  اإال  خطي  تفوي�س 
يريدوا الـتاأكد ودعم القيمة التي قبلت بها الهيئة االإدارية 
والتي اعتمدتها في درا�شة الجدوى االقت�شادية كما اأنها 
الموقعين من  بين  مالية   اأي�شاً  درا�شة مقارنة  رف�شت 
مقارنة  لم�شاعدتهم على عمل  بمخمنين  اال�شتعانة  حيث 
بين قيمة الموقعين ت�شاعدهم على عمل درا�شة الجدوى 

االقت�شادية للموقعين .
 ما هي النتيجة؟ النتيجة اأننا خ�شرنا موقع مميز ب�شعر 
االأر�س  قيمة  اأنها  المخمنين  قدر  دينار  مليون   2١
)نذكر الجميع اأن م�شاحة االأر�س حوالي ١0٣000 م2 
عدا المن�شاآت ١٦000م2 علماآ باأن 40000 متر مربع 
الذي   النادي  اأر�س  بيع  �شعر  م�شتغلة، مقابل  غير 
ح�شب  دينار(  مليون   ٣0 بقيمة  م2   ٣0000 م�شاحته 
اأعلى �شعر للمخمنين والذين قدروا �شعر المتر المربع 
محاولة  رغم  دينار   ١000 اإلى  900  دينار  مابين 
يفوق ٣٥  النادي  اأر�س  �شعر  اأن  االدعاء  الم�شككين 

ر�شالة اىل اأع�شاء النادي االرثوذك�شي

باإيجاد  ف�شلوا  ولكنهم  مليون 
اإح�شار  ورف�شوا  م�شتري 
طرفهم، وهذا  من  مخمنين 
مليون   9 حوالي  وفر  يعني 
 ٦ ا�شتدانة  مقابل  دينار 

مليون دينار.
ل�شرح  حاجة  وال 
النتيجة  هي  ما  وتو�شيح 

  ميشيل الصايغ
رئيس النادي األرثوذكسي

وهـــذا  اال�شت�شارية  اللجنة  اجتهاد  وح�شب  لذلك 
من  العديد  وح�شب  للجميع،  االجتــهــاد مـعـروف 
عليه  عملت  والذي  النادي  موقع  لتطوير  الدرا�شات 
ال�شابقة  الهيئة  به  قامت  ما  با�شتكمال  االإدارية  الهيئة 
برئا�شة ال�شيد فوزي �شنودي والذي كان يوؤجل تنفيذ 
ديونز  �شراء  �شفقة  تتم  اأن  اأمل  على  الم�شاريع  هذه 
رئا�شته  فترة  انتهاء  بعد  تمامًا  موقفه  تغير  والذي 
االإ�شت�شارية. وبناء  للجنة  ورئي�شًا  ع�شوًا  واختياره 
على ذلك تم اعتماد مكتب هند�شي لدرا�شة المخططات 
الموجودة في النادي وعمل تعديالت كبيرة لتخفي�س 
وتم  للنادي  المادية  االإمكانيات  مع  لتتنا�شب  الكلفة 
اعتماد المخططات والبدء بالح�شول على التراخي�س 
الر�شمية المخت�شة  لنتفاجاأ بعدم  الالزمة من الجهات 
وجود اأذن اأ�شغال ب�شبب عدم توفر المواقف الالزمة 
رخ�شة  المهن  على  الح�شول  ن�شتطيع  لم  وكذلك 
الكبرى ومنحنا  اأمين عمان  تدخل  لوال  ال�شبب  لنف�س 
رخ�شة المهن بوعد تقديم مخططات للبناء الجديد مع 
مالعب  ح�شاب  على  المواقف  من  كاف  عدد  تحديد 
بحوالي 70  يقدر  �شنويًا  دخاًل  تدر  التي  القدم  كرة 
 ٣ عن  قيمتها  تزيد  اأر�س  وعلى  م�شاحة  دينار  األف 
الموافقات  على  وح�شلنا  تم  ما  دينار، وهذا  ماليين 
اأ�شاع  مما  الطويل  الوقت  ا�شتغرقت  التي  الالزمة 
والتي  ال�شيف  مو�شم  قبل  االأعمال  هذه  اإنهاء  فر�شة 
متوقع انتهاء العمل بها  قبل نهاية العام بكلفة تقديرية 
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لقاء مع اعضاء

٣ ماليين دينار، حيث كان مقررًا عمل بناء في موقع 
الكراج االأمامي يت�شع ١20 �شيارة ) تم اإلغاء المواقف 
وهذه  االإ�شتدانة،  ي�شتوجب  الموقع  ( مما  هذا  في 
الم�شاريع كانت بهدف الم�شاهمة بتخفيف ال�شغط على 
زيادة  اإلى  توؤدي  ال  وهي  الحالية  والمرافق  البرك 
لم  الذين  االأع�شاء  بع�س  ن�شترد  الدخل، ولربما  في 
يجددوا ع�شويتهم ل�شيق المكان وعدم وجود مرافق 

كافية لخدمتهم.
توفر  عدم  من  االأع�شاء  من  الكثير  ل�شكوى  ونتيجة 
ال�شتوي  المطعم  النادي غير  فيها في  للجلو�س  مواقع 
االأراجيل  ب�شبب  ال�شيف  مو�شم  في  والترا�س 
التدخين  من  اأماكن  خالية  وكذلك  الطرب  وحفالت 
التي  المختلفة  ومواقع  وقاعات ال�شتخدامها لالأن�شطة 
جميع  ال�شتقطاب  اإقامتها  النادي  اإدارة  على  يجب 
وكذلك  و�شيوفهم،  االأع�شاء  من  العمرية  الفئات 
منا�شبة  بم�شاحة  حفالت  قاعة  لتوفير  الملحة  للحاجة 
مواقف  وتوفير  �شخ�س   ٥00 االأقل  على  ت�شتوعب 
بديلة لموقع مالعب كرة القدم، تم الطلب من اللجنة 
الهند�شية تقديم مقترحات الإقامة بناء يغطي احتياجات 
اأن  ووجد  لذلك  هند�شي  مكتب  اأختيار  وتم  النادي 
النادي بحاجه الى ما يقارب من 400 موقف لتغطية 
والمكون  المقترح  البناء  واحتياجات  الحالي  النق�س 
من ٣ طوابق مواقف تحت االأر�س بم�شاحة حوالي 
بم�شاحة  فوقها  طوابق  وثالث  مربع  متر  ١0االف 
حوالي 7 اآالف مربع  وقدرت الكلفة بحدود ٦ مليون 
دينار. نتيجة لذلك، عقدت الهيئة العامة اجتماع من 
العامة  الهيئة  تجاوبت  اال�شتراكات حيث  زيادة  اأجل 
على  دينار   ٣0 بمبلغ  اال�شتراكات  بزيادة  م�شكورة 
الع�شو للم�شاعدة في رفع الوفر ال�شنوي ليغطي كلفة 
االقترا�س وت�شديد القر�س اأ�شافه للدخل المتوقع من 

ت�شغيل المرافق الجديدة. 
وتلبية لرغبة الهيئة العامة بتنظيم الريا�شة في النادي 
وقفة  من  بد  ال  كان  النادي،  واأبناء  اأع�شاء  لتخدم 

للعالقة  وكذلك  النادي  في  الريا�شة  تقييم  لو�شع 
االأداء  وتراجع  الريا�شية،  االتحادات  مع  المتوترة 
على  القدرة  وعدم  التكاليف،  وارتفاع  الريا�شي، 
الم�شاركة في بطوالت خارجية والتي ت�شترط وجود 
العبين دوليين تكلف ع�شرات االآالف من الدنانير، 
على  واالهتمام  التركيز  االإدارية  الهيئة  قررت 
الن�شاطات الريا�شية الداخلية وتدريب اأبناء االأع�شاء 
للعلم   ( الم�شتقبل  في  الريا�شية  لفرقنا  نواة  ليكونوا 
في  اأع�شاء  لي�شوا  الريا�شية  الفرق  العبي  من   %7٥
النادي ( وبناء على ذلك قررت الهيئة اأالإداريه تجميد 
م�شاركتنا باالتحادات الريا�شية، مع توقعاتنا بوجود 
وتاأثيره  عريق  ريا�شي  لنادي  ال�شلبية  االآثار  بع�س 
وزير  �شرفنا  وقد  االأردنية،  الريا�شية  ال�شاحة  على 
ال�شباب واأمين عام اللجنة االولمبية لتدار�س الو�شع 
التي  والمبررات  االأ�شباب  م�شكورين  تفهموا  والذين 

اأدت التخاذ هذا القرار.
اأع�شاء  الم�شتقبل  جيل  واأبناوؤنا  وال�شادة  ال�شيدات 

النادي المحترمين
م�شالح  ب�شبب  تعو�س  ال  فر�شة  بالمخت�شر  اأ�شعنا 
القادم  الجيل  يكون  اأن  واأمل  للبع�س،  واأنانية  �شيقة 
ي�شير  واأن  واأع�شاءه  النادي  لم�شلحة  بالعمل  اأوعى 
على خطى من �شبقونا ممن اأ�ش�شوا وكان لديهم بعدالنظر 

الذين تركوا لنا موؤ�ش�شات اأرثوذك�شية نفخر بها .
اأن يجتهد ويبذل  العامة  للخدمة  من واجب من يتطوع 
خدمة  اأجل  من  ممكن  واإخال�س  باأمانة  جهد  اأق�شى 
ما  وهذا  لخدمتها،  تطوع  التي  الموؤ�ش�شة  وتطوير 
اجتهدت به الهيئة االإدارية والتي تتطلع لرفعة وتطوير 
نادينا العريق ليرقى لم�شتوى طموح اأع�شائه واأع�شاء 

الهيئة االإدارية.
اآمل بكلمتي اأن اأكون قد قدمت الأع�شاء النادي تو�شيحًا 
لو�شع النادي واجتهادات الهيئة االإدارية ما قدمنا من 
م�شاهمة متوا�شعة في تطوير النادي مع تمنياتي لنادينا 
االأرثوذك�شي بالتقدم والنجاح بهمة اأع�شائه المخل�شين 

االأوفياء لناديهم والأ�شرتهم االأردنية.  
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تقرير الهيئة اإلدارية

جل�شاتها  من  العديد  مدى  على  االإدارية  الهيئة  تدار�شت 
و�شع الفرق الريا�شية في النادي، ونتائجها وما و�شلت 
اإليه من حيث اإداراتها والعبيها ومدربيها ودر�شت كذلك 
نمار�س  التي  الريا�شية  االتحادات  اأحوال  اإليه  اآلت  ما 

تحت مظلتها الريا�شات التناف�شية.
وكانت الهيئات العامة في اجتماعات متتالية قد نبّهت اإلى 
فاعلية  ومدى  عليها  المالي  واالإنفاق  الريا�شة  مو�شوع 
و�شحة هذا االإنفاق قيا�شًا بحجم االنجاز والتطور، االإنفاق 
الذي و�شل اإلى مبالغ عالية خا�شة بعد اأن دخل مو�شوع 
االحتراف لل�شاحة الريا�شية، واأ�شبح لزامًا علينا، لنتمكن 

من المناف�شات اال�شتعانة بالعبين اأجانب مكلفين. 

الُمنتج  الريا�شية،  الذروة  �شنين  في  النادي  وكان 
ولفرق  الأنف�شهم  �شجلوا  الذين  االأردنيين  لالعبين  االأكبر 
بع�س  اأدت  وقد  نا�شعة  واأرقام  انت�شارات  النادي 
من  الكثير  حولها  دار  التي  الريا�شية  االتحادات  اأنظمة 
الجدل والكثير من المالحظات ال�شلبية، اأدت اإلى جمود 
مرتبطة  اإما  اأندية  وبروز  تقدمها  وعدم  الريا�شات 
قدراتها  مناف�شة  من  نتمكن  ال  كبيرة  تجارية  ب�شركات 
الفرق  تملك  ال  ولكنها  مرخ�شة  �شغيره  اأندية  اأو  المالية 
القادرين، وتال�شت في االتحادات  الكافيين  الالعبين  اأو 
االأرثوذك�شي  كالنادي  العريقة  الريا�شية  النوادي  ادوار 

والنادي االأهلي وغيرهما.
اإيقاف  االإدارية  الهيئة  قررت  فقد  �شبق  ما  �شوء  في 
بع�س  من  واالن�شحاب  التناف�شية  الريا�شية  االأن�شطة 
االتحادات الريا�شية التي تفر�س النمط التناف�شي الحالي. 
وال  لم،  االإدارية  فالهيئة  القرار،  هذا  تف�شير  اأُ�شيء  وقد 
اأهم  فاأحد  الريا�شي.  الن�شاط  اإيقاف  تقرر  اأن  ت�شتطيع، 

املوؤمتر ال�شحفي حول  االأن�شطة  الريا�شية

اإذ  الريا�شة،  هو  النادي  ون�شاأ  عليها  اأ�ش�س  التي  االأعمدة 
النادي  اأع�شاء  الداخلي على: رفع م�شتوى  ين�س نظامه 

اجتماعيًا وثقافيًا وريا�شيًا.
وقد جاء هذا القرار لالأ�شباب التالية:

نحن  واأين  الريا�شية  لم�شيرتنا  مــراجــعــة  وقــفــة   •
االآن واأين نرغب اأن نكون.

من  الريا�شي  الن�شاط  ق�شم  في  الداخلية  االأنظمة  تقييم   •
اختيارهم،  كيفية  الالعبين،  االإداريين،  الفرق،  حيث 
المطلوب  المالية  المبالغ  لتدريبهم،  المتوفرة  المرافق 
اإنفاقها لتحقيق اأف�شل الم�شتويات و�شرورة اإعادة ترتيب 
النادي حوالي ٣00 العبة  ي�شم  اإذ  باالتحادات  عالقاتنا 
يقوم  العمرية  والفئات  الن�شاطات  مختلف  في  والعب 
برعايتهم كوادر فنية واإدارية يقارب عددها ٣0 �شخ�شًا.

بلعبة كرة  )وتحديدًا  االحتراف  ا�شتنزف مو�شوع  • لقد 
علينا  لزاماً   واأ�شبح  المالية  الموارد  من  الكثير  ال�شلة( 
نحقق  ولم  تجارية،  �شركات  من  مدعومة  اأندية  مناف�شة 
النتائج المرجوة ولم ينعك�س هذا التحول على اللعبة اإيجابيًا 
فقد هجرت الكثير من االأندية االأهلية العريقة هذه الريا�شة 

وهجر الجمهور المدرجات.
الموؤ�ش�شات  جميع  في  الريا�شيين  الم�شوؤولين  يلتفت  لم   •
الذي  الكبير  الدور  اإلى  واالتحادات  الريا�شية  الر�شمية 
رعاية  في  االأرثوذك�شي  كالنادي  االأهلية  االأندية  به  تقوم 
وتنمية ال�شباب والريا�شيين واالإنفاق على تح�شين م�شتواهم 
تغطي  الريا�شية  خدماته  اأن  النادي  ويفخر  وقدراتهم. 
واأع�شاء  جنبات  في  مح�شورة  وغير  االأردن  م�شاحة 
اأع�شاء  لي�شوا  اأن 7٥% من العبيه وريا�شييه  اإذ  النادي، 
في النادي وهو ما يوؤكد نظرتنا ال�شمولية للريا�شة الوطنية.
• التفكير باإن�شاء مدار�س ريا�شية لتدريب وتاأهيل الالعبين.
والالعبين  المخت�شين  مع  االآن  االإدارية  الهيئة  وتجري 
اأكاديمية  باإن�شاء  فكرتها  لدرا�شة  معمقًا  حوارًا  واأهاليهم 
ريا�شية »«Orthodox Sports Academy للريا�شات 
المختلفة يكون هدفها الرئي�شي اختيار الالعبين وتدريبهم 
واإن�شاء فرق ريا�شية لكافة الفئات العمرية، تكون م�شدرًا 
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تقرير الهيئة اإلدارية

واالإقليم  الوطن  م�شتوى  على  متميزين  العبين  الإنتاج 
وتفتح لهم المجال لمتابعة م�شتقبلهم الريا�شي.

من  اأكبر  عدد  ا�شتيعاب  على  �شت�شاعدنا  المدار�س  هذه 
وم�شابقات  دورات  بطوالت  لعمل  والتفرغ  المتدربين 
ودية داخلية والم�شاركة في مع�شكرات تدريبية داخلية اأو 
خارجية �شواء في االأردن اأو في االأقطار العربية. ومن 
االأكاديمية  لهذه  دولية  اعتمادات  على  الح�شول  الممكن 
في  الراغبين  لالأهل  راقية  ريا�شية  وجهة  ت�شبح  بحيث 
تطوير قدرات اأبنائهم وبناتهم الريا�شين وت�شبح م�شدر 
دخل ي�شاعد النادي على تطوير مرافقه الريا�شية وزيادة 

قدرتها على اال�شتيعاب.
تعي الهيئة االدارية ال�شلبيات التي �شتنتج عن هذا القرار 
العمرية  الفئات  من  الالعبين  بع�س  خ�شارة  حيث  من 
الداعمة  ال�شركات  بع�س  خ�شارة  حيث  ومن  المتقدمة، 
الت�شويقية لها، و�شيغيب  للريا�شة ب�شبب انخفا�س القدرة 
ولكنها  واإقليميا  محليًا  التتويج  من�شات  عن  ُحكمًا  النادي 
لالتحادات  مراجعة  وقفة  هذا  توقفها  يكون  اأن  تاأمل 
عالقاتها  اإدارة  وطرق  اأنظمتها  لتقييم  اأي�شًا  الريا�شية 
تقدمه  بما  وتقييمها  الأدوارها  النظرة  وتعديل  االأندية  مع 

للريا�شة والريا�شيين.
وقد عقدت الهيئة االإدارية م�شاء يوم الثالثاء20١7/7/4  
وجمع  االإعالم  و�شائل  مندوبو  ح�شره  �شحفيًا  موؤتمرًا 
واالإداريين  والمدربين  والالعبين  الالعبين  اأهالي  من 
االإدارية  الهيئة  وقامت  الريا�شي  بال�شاأن  والمهتمين 
القرار ومبرراته والماأمول من تطبيقه  باإي�شاح خلفيات 

الح�شور  ومخاوف  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  واأجابت 
من هذا القرار. وجرى بعده لقاءات �شحفية وتلفزيونية 
لبع�س الو�شائل االإعالمية المهتمة بالريا�شة تم فيها جميعًا 
�شرح الفكرة والهدف، والتاأكيد على اأن الريا�شة كهدف 

�شيبقى محور اهتمامنا و�شنرعاها ونعمل على تطويرها.
وقد كتب العديد من ُكتاب االأعمدة الريا�شية في ال�شحف 
االأردنية حول هذا المو�شوع وفيما اأبدوا اأ�شفهم لخروج 
النادي االأرثوذك�شي من الريا�شات التناف�شية مما ي�شعف 
مراجعة  بوقفة  الريا�شية  االتحادات  طالبوا  فقد  حالها، 

الأدوارها واأنظمتها وتعاملها مع االأندية العريقة.
وقد ت�شرفت الهيئة االإدارية بزيارة معالي وزير ال�شباب، 
االأرثوذك�شي  للنادي  لل�شباب  الح�شين  مدينة  مدير  رافقه 
اللقاء  في  تم  حيث   20١7/7/١2 االأربعاء  يوم  م�شاء 
التداول في اأمور الريا�شة وما يقوم به النادي من جهد 
الوزير  معالي  وتفهم  وقّدر  تطويرها،  على  العمل  في 
موقف النادي وتمنى له العودة اإلى التناف�س الريا�شي بعد 

اأن يعيد تنظيم ن�شاطاته ومرافقه.
عام  اأمين  عطوفة  بزيارة  االإدارية  الهيئة  ت�شرفت  كما 
حيث   20١7/7/١8 الثالثاء  يوم  م�شاء  االأولمبية  اللجنة 
وتمنى  الريا�شي،  ال�شاعة  مو�شوع  في  التباحث  جرى 
عطوفته اأن تكون وقفة المراجعة مفيدة لتطوير الريا�شة 
اأمورها واأن ال تكون طويلة بحيث يعود النادي  وتنظيم 
اجتماعاته  يكثف  باأن  وعد  كما  المميز.  دوره  لممار�شة 
وطريقة  عملها  تطوير  لمحاولة  المختلفة  االتحادات  مع 

اإدارتها للريا�شات التناف�شية، واالأندية الريا�شية.
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مشاركات أصدقاء النشرة

في  رحاها  تدور  التي  والحروب  ال�شراعات  خ�شم  في 
المنطقة واالإقليم، تبقى فل�شطين ق�شية العرب المركزّيـة 
اأبناء  وجدان  في  حا�شرة  معها  القد�س  وتبقى  االأهم، 
واحت�شان.  دعم  كل  منا  ي�شتحقون  واأهلها  فهي  االأّمة، 
على  الحفاظ  اأجل  من  باقون  العهد  على  بدورنا  ونحن 

عروبة القد�س ومقد�شاتها واإرثها الح�شاري.
ع�شرنا  في  مدينة  اأكثر  هي  ومقد�شاتها  القد�س  مدينة  اإّن 
اختراقها  تّم  دولية  و�شمانات  بحماية  تحظى  الحا�شر 
التع�شفية  واالإجراءات  المتكررة  االعتداءات  خالل  من 
تبني  من  بد  وال  االإ�شرائيلي.  االحتالل  ل�شلطات 
اآليات  واإيجاد  القد�س،  ق�شية  تجاه  جديدة  ا�شتراتيجيات 
تنفيذية على االأر�س تحافظ على الو�شع الراهن وتحمي 

الف�شاء الديني والم�شّلين من اأية انتهاكات واعتداءات.
لقد بداأت رعاية الها�شميين ال�شاملة للم�شلمين والم�شيحيين 
له  المغفور  جدي  و�شول  منذ  القد�س  في  ومقد�شاتهم 
مكة  من  قادًما  القد�س  اإلى  علي  بن  الح�شين  ال�شريف 
المكرمة في �شنة١9١٥، حين ا�شتقبله المقد�شيون ا�شتقبااًل 
القد�س  اأعيان من رجاالت  تاريخيًّا، وكان على راأ�شهم 

�شاروا ب�شحبته اإلى الم�شجد االأق�شى المبارك.
)الحرم  المبارك  االأق�شى  الم�شجد  عن  نتحّدث  وعندما 
الم�شاحة  كامل  ونعني  نق�شد  فاإّننا  ال�شريف(،  القد�شي 
الم�شجد  على  الم�شتملة  مربع،  متر  األف   ١44 البالغة 
الم�شرفة، والم�شّلى  ال�شخرة  الم�شقوف، وقبة  االأق�شى 
الدينية  االأثرية  والمن�شاآت  ال�شاحات  وكل  المرواني، 

والتاريخية داخل هذه الم�شاحة.
متجّذرة  الت�شامح  روح  نجد  المقد�شة،  المدينة  هذه  وفي 
م�شلمين  العرب؛  القد�س  اأبناء  �شكن  فقد  التاريخ،  عبر 
اإلى جْنب. و�شاهمت  وم�شيحيين، في مباني الوقف جْنًبا 
حالة  خلق  في  القد�س  في  والخيرية  رية  الذُّ االأوقاف 
ح�شارية من الوعي واالإدراك لدى �شكان واأهالي القد�س 
العرب من اأجل الحفاظ على هذا االإرث الثقافي والديني 

واالجتماعي المتجذر في التاريخ.
لقد خلقت االأوقاف الذرية في القد�س حالة فريدة ال نجدها في 
اأّي مكان في الدنيا، فابن القد�س الذي اأن�شاأ االأوقاف الذرية 
والخيرية في �شجالت المحكمة ال�شرعية في العهد العثماني، 

القد�س يف ال�شمري

الذي  اليوم  المقد�شي  نف�شه  هو 
المدينة  حب  اأجداده  عن  ورث 
وبقي  اإليها،  وانتماءه  المقد�شة، 
�شامًدا �شامًخا في منزله ال�شغير 

في حارات القد�س العتيقة.
وتحت مظلة منتدى الفكر العربي 
عاًما  ع�شرين  حوالي  منذ  اأ�ّش�شنا 
عنوان  يحمل  ا  م�شروًعا ح�شاريًّ

سمو االمري 
احلسن بن طالل

الندوات  من  �شل�شلة  اإطاره  في  ال�شمير،عقدنا  في  القد�س 
في  والم�شيحية  االإ�شالمية  االأوقاف  عن  والفكرية  العلمية 

القد�س؛ ناهيك عن تراثها وتاريخها وح�شارتها.
بما  االإ�شالمي  للوقف  الخّيرة  الم�شيرة  تفعيل  من  بّد  ال 
اال�شتثمار  يحقق  الذي  المتكامل  الموؤ�ش�شي  العمل  ير�شخ 
االأمل واالإلهام  االأمة وثرواتها ويبعُث  لمقدرات  االأمثل 
في نفو�س �شبابها. اأتحّدث هنا عن الوقف االإنمائي الذي 
ياأخذ �شورة م�شروعات حيوية ت�شهم في الجهود التنموية 
على اأكثر من �شعيد بما يحقق ال�شالح العام وين�شجم مع 

مبادئ الحاكمّية الر�شيدة.
القد�س  دعم  في  بفاعلية  ي�شهم  اأن  التوجه  لهذا  ويمكن 
القد�س يدفعني  اإليه االأو�شاع في مدينة  اآلْت  واأهلها. فما 
في  الم�شترك  العربي  العمل  تفعيل  �شرورة  تاأكيد  اإلى 
ممار�شات  اإلى  الفكر  تحويل  في  ي�شهم  بما  المجال،  هذا 

واالأماني اإلى واقع.
اإن الدور العربي واالإ�شالمي المن�ّشق والفاعل اأمر حيوى 
تلّم  التي  واالأزمات  الكوارث  من  العديد  مواجهة  في 
العربية  الموؤ�ش�شات  �شبكة  تفعيل  اإلى  حاجة  ثمة  بعالمنا. 
الت�شدي  في  عملها  نتائج  وا�شتثمار  القائمة  واالإ�شالمية 

لمختلف التحديات.
وفي اإطار الحديث عن معمار جديد للم�شرق العربي وبالد 
ال�شام، ال بد اأن يكون من اأولوياتنا و�شع القدرة التحملّية 
والحروب،  النزاعات  فوق  االإقليم  في  العرب  لل�شكان 

واال�شتثمار في راأ�س المال االإن�شاني.
اإن تحقيق الوحدة الع�شوية بين االإن�شان والطبيعة واأخالقيات 
معادلة  لب  �شُ في  العربي  االإن�شان  ي�شع  الكونية  الم�شئولية 

الكرامة االإن�شانية. وهي الغاية التي نن�شدها جميًعا.
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 موقع ابونا...إعالم من أجل اإلنسان

Rula Samain , The Jordan Times, 2013 
PETRA — The unexpected discovery in 1993 of 152 
carbonised papyrus scrolls hidden within a church 
in the ancient city of Petra provided archaeologists 
with remarkable insight into the Byzantine era 
in the 6th century AD, but the scientists from an 
American centre in charge of the site’s renovation 
established that it was not an ordinary church, but 
rather a full-fledged cathedral.
A reconstruction process is under way based on this 
discovery, especially as excavations unearthed more 
“chambers” that used to be part of the cathedral. In 
fact, the discovery revealed that the Petra Church 
was the seat of the bishop at the time and was 
dedicated to the “Blessed and All-Holy Lady, the 
most Glorious Virgin Mary”.
Describing their discovery to The Jordan Times, 
Christopher Tuttle, the associate director of the 
American Centre of Oriental Research (ACOR), 
said: “It was during Christmas time when foreign 
archaeologists and experts were preparing to leave 
for the holiday. Necessity required that we shelter 
inside a room adjacent to the church: Archaeologists 
discovered a burned material — carbonised scrolls 
— written in Byzantine Greek.”
It seemed that the scrolls survived against all odds, 
making this discovery all the more remarkable.
According to Barbra Porter, director of ACOR, “the 
scrolls survived the fire that took place in 600AD 
and caused the papyri to carbonise, and, ironically, 
be preserved; but it caused damage to parts of the 
mosaic floor”. Porter added that Petra’s location in 
a desert region is detrimental to the preservation 
of organic material. The fragile state of the scrolls 
meant that they could not be transported out of the 
Kingdom and thus their examination was conducted 
at ACOR in Jordan.
This unearthing can be considered as an archaeological 
breakthrough, with Porter declaring this set of papyrus 
scrolls as among the most important documentations 

Two decades after discovery, Petra 
cathedral taking original shape

بعد عقدين من اكت�شافها، كاتدرائية  البرتاء 

ت�شتقبل زوارها 

of antiquity found outside 
of Egypt. Tuttle told The 
Jordan Times that the scrolls 
comprise the “family archive 
of Theodoros, a member of 
the church elite”, providing 
Byzantine legal records 
regarding the “registration 
of property sales, transfers 
of taxes”, as well as listing 
the “Greek, Latin and Nabataean names of Petra’s 
inhabitants”, almost three century after the Romans 
destroyed this unique Arab civilisation. The scrolls 
unveil social, economic and legal details of life 
in sixth century Petra, providing a rich and unique 
window into the era.
The Petra Church, located just a few hundred 
metres from the Colonnaded Street and the Temple 
of the Winged Lions, was already an intriguing 
archaeological site and an important Christian 
monument. Porter said that it was first discovered 
in 1990 by the archaeologist Kenneth Russell. The 
excavation project was inaugurated by Her Majesty 
Queen Noor eight years later. After Russell’s death 
in 1992, excavations were taken over by ACOR 
whose experts subsequently uncovered two more 
churches, the Blue Chapel and the Ridge Church, 
on the same hillside.
The on-site project director, Elena Ronza, detailed 
some of the more interesting features of the Petra 
Church. It was built over Nabataean and Roman 
remains approximately in 450AD and is today a 
pilgrimage site. Christians gather there for mass, 
walking across the geometric patterns of marble 
and stone that carpet the church’s nave (central hall) 
to pray amidst the preserved mosaics. Making up a 
huge 70 square metres, these mosaics pave each of 
the side aisles and represent personifications of the 
seasons, the ocean, the earth and wisdom.
E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس حترير النشرة  

صحفية يف اجلوردن تاميز
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مشاركات أعضاء

ي�شيرا  دائما  لي�س  فيه  ت�شير  الذي  الحياة  طريق 
�شهال مفرو�شا بالورود وهو غالبا ما يكون محفوفا 

بال�شعاب والعقبات الإعاقة م�شيرك .  ال ت�شت�شلم!  
بل قم وانه�س وام�س وتحدى فالف�شل مهما تكرر 
على  وت�شميما  عزما  ليزيدك  همتك  �شحذ  وظيفته 
تعبت  ثمارا  وتقطف  هدفك  لتدرك  ال�شير  موا�شلة 

يداك في زراعة بذارها. 
فام�س وال تتوقف، اخترق ال�شعاب.

الليل مهما ا�شتد �شواده وحجبت الغيوم نجومه فالفجر 
قادم ب�شيائه ونوره يبدد كل غيمة للياأ�س،

�شتفتته  اأيامه وات�شعت دائرته  امتدت  والحزن مهما 
اأمواج الفرح القادم عبر بحر االأمل.

وانك�شرت  جرح  وزارها  تاألمت  اإن  والقلوب 
نقاء روح ووفاء �شديق وثقة في  فدواوؤها  وتعبت 

النف�س وقوة ايمان.
كل لحظة جميلة مبللة بعطراليا�شمين تمر بك كلمح 
القلب  اقتن�شها وخزنها في  اأو ومي�س برق  الب�شر 
األم  اإن  لهمتك  و�شحذا  تفاوؤل  مبعث  لتكن  والذاكرة 

بها التعب. 
حياة  مرحلة  فكل  بعد  رحلته  في  القارب  يم�س  لم 
الدفة  في  يتحكم  من  وكن  وجهتك  ف�شوب  بداية، 

والم�شار.
مغفرة  بل  انتقام  اأو  كره  اأو  حقد  يرافقه  ال  الحب 
زالل                                 نبع  من  تتدفق  ورحمة  �شياء  العفو  تن�شر 

وت�شحية تج�شد رمزه ومعناه.
والعطاء �شمو وايثار و�شخاء ال يرافقه بخل وال اأنانية 
بل فرح وتعبد وراحة بال، اجعله والمحبة ثقافة حياة، 
المتوا�شع  اإال  كنهه  يدرك  ال  مقد�س  �شر  وال�شعادة 

وم�شة اأمل

ونقي ال�شمير وتاجها �شعارها 
»نحن ولي�س اأنا«. 

تمت  اإذا  ينق�س  �شيء  كل 
اثنين  من  اأكثر  على  ق�شمته 
تقا�شمها  فاإن  ال�شعادة  اإال 
قنديلها  يزيد  االآخرين  مع 

ا�شتعاال.

عزمي شاهني

التطوع ينقيك من االأنانية كما ُيَنَقى القمح من الزوان، 
بادر اإليه، قدم خدمة لمحتاج، اجعل لك ر�شيدًا عند 
رب ال�شموات فاالأيام دول ودوام الحال من المحال.
ومعروفك  معروف،  وبذل  وجه  طالقة  والخلق 
اأن تتجاوز الزالت واأن تكف عن االأذى  والحياة 
الأعا�شيرها  اأنف�شهم  �شلموا  وقد  ال�شعفاء  تحابي  ال 
الخريف تتالعب بها  ال�شجر في  فاأ�شبحوا كاأوراق 
حتى الن�شمات اأو ح�شى �شغيرة تذهب بها بعيدا اأقل 

االأنهار �شرعة في  الجريان.
القرار  واأهل  العقول،  اأ�شحاب  تحترم  ولكنها 
ي�شكنهم التفاوؤل واالأمل للغد القادم، الحق �شعارهم 
فك  مفتاح  يحمل  وحدهم   . دربهم  الت�شحية  و  
خيرها  الإن�شانها  ليكون  �شعابها  وقهر  اأ�شرارها 

وجمالها وعذوبة اأيامها ومجد النجاح.
بلوغك قمة جبل ال يعني اأنك بلغت كل القمم فالحياة 
دائمة التحدي، وا�شل ال تتردد وال تخف وال تدع 
من  ي�شع  واألما  تعبا  المنجز  فالهدف  تفتر  عزيمتك 
فكن  المنت�شر.  اإال  معناه  يفهم  ال  فرح  بريق  ثناياه 

اأنت �شاحب االإنجاز.
هكذا هي الحياة دون تعقيد ب�شيطة وجميلة ونموذج 
للخير واالإن�شان فيها بقيمه وجمال روحه وان�شانيته.
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أخبار النادي

الموافق  الجمعة   يوم  ال�شيفية  الم�شابح  افتتاح  تم 
الهيئة  اأع�شاء  من  عدد  بح�شور   20١7/٦/2٣
والمهند�س  حمارنة  رفيق  المهند�س  منهم  االإدارية 
المدير  ونائب  دلل  فكتوريا  واالأ�شتاذة  المنير  �شليم 
غيث  خمي�س  الم�شابح  ومدير  هري�س  �شامر  العام 
وبع�س من اأع�شاء اللجان العاملة  واأع�شاء النادي.

ال�شاملة  العامة  ال�شيانة  عملية  النادي  اإدارة  اأنهت 
ذلك   حاليا  الموجودة  الم�شابح  لمرافق  الالزمة 
تجهيز  تم  حيث  وال�شيوف،   االأع�شاء  ال�شتقبال 
باإن�شاء  النادي   مرافق  تو�شعة  من  االأول  الجزء 
م�شابح جديدة لالأعمار اقل من ١8 عاما وكفتريات 

افتتاح امل�شبح ال�شيفي بالنادي االأرثوذك�شي

وحمامات اإ�شافية وغرفه ا�شتراحة موظفين .
من  عدد  مع  الحلوى  قالب  قطع  تم  بذلك  واحتفاال 
العامة على  ال�شيافة  االإدارية وتقديم  الهيئة  اأع�شاء 

من ح�شر االفتتاح .
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ال�شراكة  ال�شحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  عمل  ورقة   •
مع اإدارة مكافحة المخدرات )مبادرة تح�شين دورها في 

الوقاية من المخدرات(. 
والمراكز  االأندية  )دور  ال�شباب  وزارة  عمل  ورقة   •
ال�شبابية في تعزيز الوعي لدى ال�شباب �شد اآفة المخدرات(. 
المخدرات  قانون   ( الع�شكري  الق�شاء  عمل  ورقة   •

االأردني ودوره في تحقيق الردع العام ( . 
لدى  االإن�شان  لحقوق  الحكومي  المن�شق  عمل  ورقة   •
في  االإن�شان  حقوق  منظمات  دور   ( الوزراء  رئا�شة 

الوقاية من المخدرات . 
عالج   ( المدمنين  لعالج  الوطني  المركز  عمل  ورقة   •

االإدمان في االأردن ( . 
ب�شفافية  الح�شور  اأ�شئلة  كافة  على  االإجابة  تمت  وقد   •

وم�شداقية وعر�س اأفالم وقائية في اال�شتراحات. 
اأخطار  من  بالتوعية  الخا�شة  المن�شورات  وزعت  كما 

المخدرات وقد تم توزيعها واإعالنها في النادي . 
كل ال�شكر الإدارة مكافحة المخدرات بكافة مراتبهم على 
ي�شاد به. ودمتم ذخرًا للوطن فالوطن  الذي  التنظيم  هذا 

يرتقي بكم .

نشاط جلنة العالقات العامة

االأمن  موؤتمر  في  الثاني  الله  عبد  الملك  جاللة  اأقوال  من 
االأردن  اإن   « وا�شنطن عام 20١٦  في  الذي عقد  النووي 
االأ�شلحة،  تهريب  �شد  منطقتنا  في  االأول  الدفاع  خط  يعد 

المخدرات، والعملة المزيفة في المنطقة والعالم « . 
عقد الموؤتمر الوطني االأول للتوعية من اأخطار المخدرات 
المركز  في  المخدرات  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمنا�شبة 
بتاريخ 20١7/7/١2 تحت رعاية عطوفة  الملكي  الثقافي 
الوزارات  كافة  من  مميز  وبح�شور  العام  االأمن  مدير 
والمجتمع  والدينية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  والقطاعات 
الهيئة  لرئي�س  الموؤتمر  لح�شور  توجيه دعوة  المحلي وتم 
االإدارية وللجنة العالقات العامة في النادي االأرثوذك�شي، 
برئي�شة  ممثاًل  الموؤتمر  لح�شور  الدعوة  النادي  لبى  وقد 
الزريقات  ال�شراف  ديان  ال�شيدة  العامة  العالقات  لجنة 

والدكتور منير عماري نائب رئي�س اللجنة.

املوؤمتر الوطني االأول يف االأردن لليوم العاملي ملكافحة املخدرات

وكان برنامج الموؤتمر حافاًل باأوراق العمل والحوارات 
من عدة جهات ر�شمية وتربوية ومن اأوراق العمل التي 

قدمت :
واقع   ( المخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  عمل  ورقة   •

م�شكلة المخدرات في االأردن(.
• ورقة عمل دائرة االإفتاء العام ) فتاوى المخدرات(. 

• ورقة عمل هيئة االإعالم )االإعالم في مواجهة المخدرات(. 

التعليم  وزارة  عمل  ورقة   •
في  الجامعات  دور   ( العالي 

الوقاية من المخدرات ( . 
التخطيط  وزارة  عمل  ورقة   •
)دور التخطيط اال�شتراتيجي في 

الحد من م�شكلة  المخدرات(. 
التربية  وزارة  عمل  ورقة   •
في  المدار�س  )دور  والتعليم 

حماية اأبنائنا من المخدرات(.

ديان الصراف الزريقات
رئيسة جلنة العالقات العامة 
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نشاطات جلنة العالقات العامة

قامت لجنة العالقات العامة برئا�شة ديان ال�شراف / 
عماري،  منير  الدكتور  من  كل  وع�شوية  زريقات 
غ�شان حجارة، هيام حلتة، وربى نينو �شمن الن�شاط 
الميداني للجنة العالقات العامة بزيارة اإلى بيت مريم 
... هذا البيت الذي يحت�شن وي�شم في جنباته الفتيات 
والتحديات  االأكاديمية  ال�شعوبات  ذوات  الم�شيحيات 
وم�شتقرة  اآمنة  حا�شنه  بيئة  توفير  بهدف  االجتماعية 
وبناء  درا�شتهن  الإكمال  وم�شاعداتهن  لتمكينهن  لهن 
الروحي  البعد  تر�شيخ  اإلى  باالإ�شافة  اأف�شل  م�شتقبل 
وال�شلوكي لهن ... بغ�س النظر عن الظروف التي 

بيت مريم

مررَن بها حتى و�شلت لهذه المرحلة الموؤلمة . 
وبعد االطالع والتعرف على احتياجات وم�شتلزمات 
العالقات  لجنة  قبل  من  قرار  اتخاذ  تم  البيت  هذا 
البيت ببع�س احتياجاته من خالل  العامة بتزويد هذا 
�شاهم  كما  العامة  العالقات  للجنة  المالي  المخ�ش�س 
اأع�شاء لجنة العالقات العامة �شخ�شيًا بالتبرع  بع�س 

ببع�س احتياجات هذا البيت .
وكان با�شتقبال لجنة العالقات العامة   جمانة عكاوي، 
رندا الزعمط والدكتورة عبير الفار وجميع العاملين 

في هذا البيت الكريم .
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واالأكل،  باللعب  تفكيرنا  كل  زغار  �شلينا  ريت  يا 
دينار  ع�شان  نجمع  العيد  ن�شتنى  وكنا  زغار  كنا 

عيدية  ونلعب بالمرجيحة.
اأخذناه  الي  والدينار  هم،  علينا  العيد  و�شار  كبرنا 
نلعب  كنا  الي  والمرجيحة  مية،  ن�شدوا  الزم  �شار 

عليها �شارت تلعب فينا.
�شرنا  والنفاق،  الكذب  نعرف  كنا  وما  زغار  كنا 

كبار و�شار الكذب والنفاق لزوم الحياة.
بب�شاطة وبراءة وكان وجهنا  كنا زغار وكنا نحب 
اأحمر من الخجل، كبرنا و�شار الحب كذبة  ي�شير 

وم�شلحة والخجل ما عاد اله وجود.
كنا زغار وكنا نتقا�شم اللقمة، كبرنا و�شرنا ن�شرق 
من بع�س اللقمة، كنا زغار وكنا ن�شحك من القلب، 

كبرنا و�شارت حتى �شحكتنا كذبة.
العلية كلها بحب  االأكل  كنا زغار وكنا نجتمع على 
ع�شان  االكل  على  نجتمع  و�شرنا  كبرنا  وحنية، 

نت�شور بدون م�شاعر وال حب وال عالقة عائلية .
كل  نعرف  وكنا  الجار  ي�شاعد  والجار  زغار  كنا 

ما  الجار  و�شار  كبرنا  الحارة، 
�شارت  والحارة  الجار  يعرف 

عمارة.
الم�س  من  نخاف  وكنا  زغار  كنا 
الم�س  و�شار  كبرنا  والمعلم، 

والمعلم يخافوا منا.
كــنـا زغــــار وكـــان االأخــوان 
كبــرنــا  بعـــ�س،  بـحـبـــوا 
تعبــي  الن�شــوان  و�شــارت 
رو�س االأخـــوان عــلــى بعـ�س 

يا ريت �شلينا زغار

جلنة العالقات العامة 

ونكذب  الن�شوان  ون�شدق 
بع�س.

اأحلى هذيك  كنا زغار وما 
وب�شاطتها،  بق�شوتها  االأيام 
تعبها  و�شار  كبرنا 

ب�شهولتها.
كنا زغار وكان النا كبير، 

أمني زيادات

كاتب صحفي

كبرنا والزغير بهلزمن هو �شار الكبير.
كنا زغار واأ�شحابنا بعدهم اأ�شحاب، كبرنا وما عاد 

تقدر تعمل اأ�شحاب.
كبرنا  الجيران،  نطعمي  نطبخ  لما  وكنا  زغار  كنا 
ون�شهي  الفي�س  على  ونزل  ون�شور  نطبخ  و�شرنا 

الفقير والجوعان.
العيب،  نعرف  وكنا  اأخالق  عنا  وكان  زغار  كنا 
ا�شمه  ا�شي  في  عاد  وما  اأخالق  في  عاد  وما  كبرنا 

عيب.
كنا زغار، ب�س كنا كبار ........... يا ريت 

�شلينا زغار، يا ريت �شلينا زغار  ؟؟!!
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الزاوية الطبية

د. هشام ذكراهلل 
استشاري الطب النفسي

االإدمان

-هل الح�شي�س ي�شبب االإدمان؟
-هل الكحول ت�شبب االإدمان؟
-هل التدخين اإدمان اأم عادة؟

كثيرا ماتتردد هذه االأ�شئلة و�شبيهاتها على االأطباء، وهي اأ�شئلة 
المفاهيم،  بع�س  تاأ�شيل  من  البدء  في  البد  لكن  م�شروعة، 
فال�شورة المغلوطة عن االإدمان والتي �شاهمت بن�شرها االأفالم 
العربية والتي ت�شور رجال تم ت�شريب حبة مخدر اإلى �شرابه 
خفية اأو قام ب�شم بودرة الهروين البي�شاء عنوة ومن ثم اأ�شبح 

عبدا لتلك المادة، هذه ال�شورة بحاجة اإلى ت�شحيح..
االإدمان يت�شكل بمكونين : ج�شدي، ونف�شي.

الجزء الج�شدي لالإدمان نعني به حاجة الج�شم للمخدر وفي 
ج�شدية  ان�شحابية  اأعرا�س  تحدث  المخدر  توفر  عدم  حال 
فالج�شم عندما  الهروين،  موؤلمة ومزعجة ولن�شرب مثال 
يغدو  فاإنه  الم�شكنات  من  وهو  الهروين  تلقي  على  يعتاد 
الهروين وي�شبح من حاجات  م�شتمرة من  لجرعة  بحاجة 
اإذا  االإن�شان  اأن  وكما  والماء  الطعام  مثل  االأ�شا�شية  الج�شم 
الماء  من  حرم  واإذا  بالجوع  ي�شعر  فاإنه  الطعام  من  حرم 
فاإنه  الهروين  من  حرمانه  تم  اإذا  اأي�شا  بالعط�س،  ي�شعر 
ي�شعر باآالم �شديدة واإ�شهال واإرهاق  وهي ت�شكل االأعرا�س 
االن�شحابية وبالتالي ي�شعر المدمن اأنه مجبر على اال�شتمرار 

بالتعاطي لتفادي هذه االأعرا�س الموؤلمة.
الجزء  وهو  االأهم  الجزء  فهو  لالإدمان  النف�شي  الجزء  اأما 
الحاجة  به  ونعني  واالأفالم  االإعالم  من  اإغفاله  يتم  الذي 
المزاج  وال�شعادة  ا�شتقرار  على  للحفاظ  للمخدر  النف�شية 
والنف�شي  الع�شبي  الجهاز  فاإن  المخدر  انقطاع  حال  وفي 
لالإن�شان ي�شطرب وي�شعر المتعاطي بالحزن والبكاء وعدم 
وا�شطراب  والقلق  فيها  الرغبة  وعدم  بالحياة  اال�شتمتاع 

النوم ونوبات الغ�شب وقد تنتهي باالنتحار..
من  اأهمية  اأكثر  لالإدمان  النف�شي  الجزء  فاإن  الحقيقة  وفي 
الجزء الج�شدي على عك�س ماتم ت�شويره في االأفالم فمدمن 

بتعاطي  ي�شتمر  مثال  الهروين 
الهروين لي�س لكي يتجنب االآالم 
االن�شحابية  واالأعرا�س  الج�شدية 
في  ي�شتمر  لكي  بل   ، الج�شدية 
الزائفة  الن�شوة  على  الح�شول 
بالهدوء  الخادع  وال�شعور 
وتخفيف القلق والذي �شينقلب اإلى 

اكتئاب وقلق واأرق في حال اأقلع المدمن عن التعاطي..
اإدمانيتها فمثال  المخدرة تتراوح في نمط  المواد  فاإن  ولذلك 
في  اإدمانها  لكن  �شديدة  اإدمانية  مادة  »الدخان«  النيكوتين 
معظمه نف�شي واأعرا�شه ان�شحاب النيكوتين تتركز في القلق 
واالكتئاب )وهي اأعرا�س غير مرئية بالعين المجردة(  ولذلك 
يعتقد النا�س اأن ال�شجائر مجرد عادة والت�شبب االإدمان الأنهم 

يعتقدون اأن االإدمان هو فقط االإدمان الج�شدي ..
الجانب  على  تركز  اأ�شبحت  االآن  الحديثة  النطرة  والأن 
)البحث  التعاطي  بدء  في  ال�شبب  هو  الأنه  لالإدمان  النف�شي 
عن المتعة( وهو ال�شبب اأي�شا في ا�شتمرار التعاطي )تجنب 
االألم النف�شي( فقد تم اإ�شافة القمار كاأحد اأنواع االإدمان رغم 

كونه لي�س مادة كيميائية بل هو �شلوك نف�شي بحت..
وباالإ�شافة لطبيعة مادة االإدمان )ح�شي�س، دخان، قمار( 
فاإن التكوين النف�شي لل�شخ�س يلعب الدور الحا�شم في قابليته 
لالإدمان فقد يتعر�س �شخ�س لمادة اإدمانية �شديدة االإدمان 
بعد  المورفين  )مثل  معا  والنف�شية  الج�شدية  الناحيتين  من 
النف�شية  �شماته  الأن  مدمنا  ي�شبح  وال  الجراحية(  العمليات 
ال توؤهب لذلك والعك�س �شحيح فقد يتعر�س �شخ�س لمادة 
لديه  الأن  مزمنا  ي�شبح  لكنه  جدا  �شعيفة  االإدمانية  قدرتها 

�شمات توؤهب لالإدمان 
ومن اأهم ال�شمات ال�شخ�شية الم�شببة لالإدمان: االعتمادية، 
القبول  اأو  والمجازفة   ، دوما  الجديد  تجربة  في  والرغبة 

بالمخاطر في مقابل البحث عن المتعة..
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التقته الأول مرة في مدينة مونبلييه الفرن�شية ولم تكن 
قد التقت من قبل رجال ً اأعمى، نظرت اليه ب�شفقة وهو 
الفرن�شية  الموؤلفات  بع�س  له  تقراأ  اأن  عليها  يعر�س 
مقابل اأجر. في ال�شهور التي تلت قامت هي بدورها 
فقرات عليه الكثير من المراجع، فوجد في �شوتها 
دومًا  ب�شحبته  ال�شوت  هذا  والحنان وكان  العذوبة 
فال يكاد يخلو اإلى نف�شه في الليل اأو النهار اإال و�شمع 
اأمدته  ذاك.  اأو  الكتاب  هذا  عليه  يقراأ  ال�شوت  ذلك 
بالكتب التي تم كتابتها بطريقة » بريل «، فتفاجاأ وهو 
باأ�شبعه. جعلته  باأذنيه ال  العلم  ياأخذ  اأن  تعود  الذي 
الحياة  تتفتح على  اأجفانه  مكفوف وجعلت  اأنه  ين�شى 

بدال من اأن يفتحها على الظلمة الحالكة. 
جعلته يرى الحياة بعينيها فكانت تحدثه عن ال�شم�س 
يمالأ  حين  الليل  وعن  نورًا  االأر�س  تمالأ  حين 
الثلوج  من  تتخذ  حين  الجبال  وعن  ظلمة  االأر�س 
ين�شر من حوله  ال�شجر حين  النا�شعة وعن  تيجانها 
عنيفة  تجري  حين  االأنهار  وعن  والجمال  الظل 
وعن الجداول حين ت�شعى ر�شيقة. جعلته ياأن�س لها 
ويطمئن اإليها وهو الذي لم يكن ياأن�س اإلى اأحد ولم 
يكن يطمئن اإلى �شْي فانعك�س هذا عليه فاأخذ يطمئن 
اإلى ما ورائهم مخترقاً  ذلك  النا�س وينفذ  اإلى باقي 
الحجاب البغي�س الذي �شرب بينه وبين الدنيا منذ 
اأماًل  ياأ�شه  اأول �شباه. بدلت من بوؤ�شه نعيماً  ومن 
وهي  اإليها  ي�شتمع  هو  زال  وما  نورًا  ظلمته  ومن 
تقراأ له الالتينية وتاريخ اليونان والترجمة الفرن�شية 

لمقدمة » ابن خلدون «. 
قال عنها: » في مونبلييه لم يكن ثمة �شيء في ذلك اليوم 
ينبئ باأن م�شيري كان يتقرر. منذ اأن �شمعت �شوتها 
حقا  اأعمى  باأنني  اأ�شعر  بدونها  االألم،  قلبي  يعرف  لم 
�شيء  بكل  ال�شعور  اإلى  اأتو�شل  فاإنني  اأما وهي معي   ً

وباأنني اأمتزج مع االأ�شياء التي تحيط بي «. 

» �شوزان بري�شو «

افترقا  ولكنها  مونبلييه  في  لها  ع�شقه  ق�شة  بداأت 
اأنه  فاكت�شف  باري�س  في  ثانية  مرة  التقيا  ثم  ل�شهور 
نف�شه  من  حتى  ي�شتحي  كان  ولكنه  �شديدًا  حبًا  يحبها 
فاأخفى �شعوره ذلك في اأبعد ما يمكن اأن ي�شتقر من 
اأعماق �شميره. ا�شتجمع �شجاعته ذات يوم فاأخبرها 
اأنه يحبها فردت عليه اأنها ال تحمل له �شعور ما ي�شمى 
بالحب فاأجابها باأنه ال يريد لحبه �شدى وال جواب، 

واإنما هو يحبها فح�شب. 
اأقبل ال�شيف وكان االفتراق، فذهبت هي اإلى قريتها 
وات�شلت  باري�س  في  هو  واأقام  فرن�شا  جنوب  في 
يم�شي  كي  الح�شور  منه  فطلبت  الر�شائل  بينهما 
اأن و�شعه  بعد  �شافر  اأهلها.  بيت  في  ال�شيف معهم 
طريق  ويم�شي  فيه  من  مو�شيًا  القطار  في  زميله 
العذب  ال�شوت  فاإذا  يتوقف  حتى  طوياًل  المطار 
اإلى النزول من القطار. خطبها فطلبت من  يدعوه 
اأهلها الم�شورة، قالت لها العائلة الم�شدومة: » كيف 
من  م�شلم  هو  ذلك  وفوق  واأعمى  غريب  فهو  ذلك 
اأعماق �شعيد م�شر«. عمها كان الوحيد من العائلة 
الذي جل�س معه لمدة �شاعتين ثم عاد ليقول لها: »ال 
عاليًا  يحلق  اأن  ي�شتطيع  فهو  الرجل  هذا  من  تخافي 
اأن  با�شتمرار. بو�شعك  يتجاوزك  بالحوار و�شوف 

تحققي ما تريدين مع هذا الرجل«. 



17 آب   2017    |    العدد   378

مقال

وجدت في �شخ�شه واأدبه و�شلوكه ما يتجاوز الحدود 
الدكتوراه  ر�شالة  يح�شر  وهو  فتزوجا  والفوا�شل 
في ظل  تعي�س  اأن  ال�شوربون. ر�شيت  في جامعه 
كانت  حياتها.  كل  له  وكر�شت  اأحبته  الذي  الرجل 
تعطيه ذراعها فتقوده اإلى ال�شوربون �شبحًا وم�شاًء 
ثم تعود اإلى المنزل لتقرا  له من جديد. رزقهما الله 
باأمينة التي اختلط �شياحها بغناء الطيور الم�شتيقظة 

في ال�شباح. 
فكان  هو  بح�شوره  اكتمالها  وتجد  به  تعتني  كانت 
كلما جاء زائر وجده الب�شًا حليقًا عاقدًا ربطة عنقه 
تحمل  وهي  له  تقراأ  كانت  الالمع،  حذاءه  ومنتعاًل 
تتفرغ  حتى  اأمينة  هو  يحمل  ثم  ذراعيها  بين  اأمينة 

ل�شوؤون البيت. 
عن  ال�شربون  جامعة  من  الدكتوراه  �شهادة  نال 
خلدون«  اإبن  عند  االجتماعية  الفل�شفة   « اأطروحته 
وعن ذلك قال : » �شديقتي كانت معلمتي، بف�شلها 
تعلمت اللغة الفرن�شية وبف�شلها اأي�شًا تعلمت الالتينية 
اليونانية وتمكنت من قراءة  اأخيرًا تعلمت  وبف�شلها 

اأفالطون بلغته «. 
اأ�شموه  بطفل  رزقا  حيث  زوجها،  بلد  الى  رجعا 
واأدبيًا  مفكرًا  ي�شبح  وهو  وعاي�شته  »موؤن�س« 
للتعليم. عن ذلك قالت : كنا  وكاتبًاجامعيًا ووزيرًا 
نعي�س في فرن�شا على االنتظار ولم تكن الحياة �شعبة 
في بلدي ولكن ماذا عن حياتي في بلد زوجي التي 
بنف�شي؟  ثقة  كلي  اأم  واعية  كنت ال  هل  اأعرفها.  ال 
االآن اأ�شت�شعر الخجل المفرط الذي انتابني اإزاء هذه 
لقد  معه.  ع�شتها  التي  والخم�شين  االأربع  ال�شنوات 
منحني ومنح اأمينة وموؤن�س كل ما ي�شتطيع القلب اأن 
يمنحه من الحب والحنان واحتمل كل ما مر به بكل 

�شالبة وراأ�س مرفوع«. 
قال لها وهو على فرا�س الموت : » ابق وال تذهبي 
الحياة  هذه  من  اأخرج  لم  اأو  اأنا  خرجت  ف�شواء 
ف�شتكونين معي دائماً  ابق معي يا من اأحب، ابق «. 

عندما كان يحت�شر كانت وحدها فموؤن�س في باري�س 
وحيدين  معًا  كنا   « فقالت:  نيويورك  في  واأمينه 
فقد  اأبكي  اأكن  ولم  الو�شف  يفوق  ب�شكل  متقاربين 
جاءت الدموع بعد ذلك. كان الواحد منا، قبل اأن 
يتعرف على االآخر، مجهواًل ومتواجدًا، وفي هذا 
التوحد االأخير وو�شط هذه االألفة الحميمة  الق�شوى 
ما  كثيرًا  التي  الجبهة  تلك  واأقبل  اأحدثه  اأخذت 

اأحببتها«. 
لوحدها  وعا�شت  وفاته  بعد  زوجها  بلد  في  بقيت 
باللغة  التي عا�شا بها فجاء كتاب » معك«  الفيال  في 
الذي  الذي تحدثت فيه عن ذكريات الحب  العربية 

جمعهما . 
تقول في كتابها: » اأكنت تعرف اأنت ما كنت اأعانيه 
عندما كنت تحمل لي واحدا من كتبك �شدر اأخيرًا. 
يقلقني  اأو م�شرة.اإن ما كان  لم يكن ما اعنيه زهوًا 
بالكتاب،  يدك  بها  لي  تمد  كنت  التي  الحركة  هو 
تعتذر،  انك  لو  كما  تقريبًا،  مرتبكة  حركة  كانت 
في  جدًا،  �شئياًل  �شيئًا  لي  تقدم  كنت  انك  لو  كما 
وتمنحني  لديك  ما  اأف�شل  تمنحني  كنت  اأنك  حين 
توا�شعك،  اأكثر  ما  ينتظرونه.  االآخرون  كان  ما 
وما اأكثر ما اأحببتك واأحبك ب�شبب هذا. ذراعي لن 
فائدة  بال  لي  تبدوان  ويداي  اأبدا،  بذراعيك  تم�شك 
اأرى  اأن  اأريد  الياأ�س.  في  فاغرق  محزن،  ب�شكل 
اأرى  اأن  محلقين ...اأريد  بقيا  اللذين  تحت جفنيك 
ابت�شامتك المتحفظة البا�شلة، اأريد اأن اأرى من جديد 
�شغيري  يا  �شغيري،  يا  اآه  الرائعة.  ابت�شامتك 
اأ�شعر بقوة ال  اأبدا. لقد جعلتني  اأعثر عليه  الذي لن 
تو�شف، هذه هي الهبة التي نعمُت بها طيلة عمري 
ما  اإذا  يا �شغيري  اآه  في طريقي.  التي وجدتك  اأنا 
�شتكون  فهل  يومًا  اآخر  باب  ثمة  �شيكون  بابًا  دفعت 

وراءه كي ت�شتقبلني«. 
�شتة ع�شر عامًا من وفاة  بعد  بري�شو  �شوزان  ماتت 

زوجها عميد االأدب العربي » طة ح�شين «. 
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 بداأت فعاليات المدر�شة ال�شيفية لتعليم لمهارات لعام 20١7 
اعتبارًا من 20١7/7/١ ولغاية 20١7/7/27 بم�شاركة عدد 
كبير و�شلت اإلى )2٥0 ( طفل من اأبناء االأع�شاء و�شيوفهم 
وتم تق�شيم الم�شاركين اإلى ثمانية مجموعات ح�شب االأعمار، 
ا�شتملت  على االأن�شطة  التالية كرة ال�شلة ، كرة القدم ، كرة 
الطاولة، التن�س االأر�شي، ال�شباحة، رق�س، دبكة، ر�شم، 

ري�شه، فيديو، �شوفت بول وغيرها من االأن�شطة .

انطالق فعاليات المدر�صة ال�صيفية لتعليم المهارات في النادي الأرثوذك�صي  لعام 2017
وهذا وقد �شارك االأطفال في الرحالت الخارجية خالل 
المدر�شة ال�شيفية وكانت من �شمنها قاعة التزلج ، وكهف 

العا�شي ، وتلي مات�س والعاب مائية داخل النادي.
والم�شرفين  المعلمين  الم�شاركين عدد من  واأ�شرف على 

والمتطوعين ومدربين ذو كفاءة عالية.
ال�شهادات  بت�شليم  غبريال  ال�شيدة  قامت  الحفل  ختام  وفي 

على الم�شاركين .

برنامج ن�شاطات النادي ل�شهر تموز واآب عام 2017

الن�شاطالتاريخاليومالرقم
الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي

SHIRAZ PARTY
 free الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي+  فيلم لالأطفال في قاعة حليم �شابا من ال�شاعة ٥ -7 م�شاء ي�شمل ع�شير + �شيب�س

االأعمار ٦-١2 �شنه
FREE من ال�شاعة 8-١١ م�شاء من عمر ١٣ �شنه وما فوق الدخولية  DJ PARTY في قاعة �شناك بار

+  مع الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي 
الفرقة الحلبية والفنان عامر العجمي 

 Free ) في حديقة االطفال بالون + ر�شم على الوجه من ال�شاعة ) ٦-8 م�شاء
الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي

حفلة مع الفنان العربي �شادي جميل على م�شابح النادي 
 SOFT DRINK + م�شاوي + �شلطات +  DJ للكبار ال�شعر 20 دينار من ال�شاعة 8-١١ ليالً  ي�شمل Moon light swimming

الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي 
FREE من ال�شاعة 8-١١ م�شاء من عمر ١٣ �شنه وما فوق الدخولية HIP HOP في قاعة �شناك بار

الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي 
 free اليوم العائلي على الم�شابح من ال�شاعة ١١-4 م�شاء

الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي 
الفرقة الحلبية والفنان عامر عجمي 

Moon light swimming من ال�شاعة )8 – ١0 ( العمر ) ١2-١8 ( عاما مع وجبة طعام و �شوفت درنك ، ال�شعر ١0 دنانير 

20١7/8/٣
20١7/8/4

20١7/8/7

20١7/8/١0

20١7/8/١4
20١7/8/١٥
20١7/8/١7
20١7/8/١8
20١7/8/20
20١7/8/2١
20١7/8/22
20١7/8/24
20١7/8/2٥
20١7/8/2٦
20١7/8/28
20١7/8/٣١

الخمي�س
الجمعة

االثنين

الخمي�س

االثنين
الثالثاء
الخمي�س
الجمعة
االأحد

االثنين
الثالثاء
الخمي�س
الجمعة
ال�شبت
االثنين
الخمي�س

١
2

٣

4

٥
٦
7
8
9

١0
١١
١2
١٣
١4
١٥
١٦
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النادي  في  ال�شباحة  فريق  �شارك 
�شتوتغارت  بطولة  في  االأرثوذك�شي 
اأقيمت مناف�شاتها  التي  لل�شباحة  االألمانية 
 20١7/٦/  2٥–  24 يومي  األمانيا  في 

حيث ح�شل على ١٦ ميدالية .  
و �شارك االأرثوذك�شي بوفد قوامه 22 في 
في  لل�شباحة  االألمانية  �شتوتغارت  بطولة 
مختلف الفئات العمرية وفي �شباقات ٥0 
م و ١00 م و 200 م و�شباقات التتابع. 

حيث �شارك في البطولة ٥2 نادي �شباحة. 
وحقق االأرثوذك�شي في م�شاركته االأولى 

الثانية  التي تقام للمرة  ال�شنوية  في هذه البطولة الدولية 
ميداليات  وخم�س  ذهبية  ميداليات  اأربع  واالأربعين 
برونزية، كما تم تحطيم 9 اأرقام فئات عمرية اأردنية. 
وح�شل الفريق كذلك على المركز العا�شر في الترتيب 
النهائي للفرق من اأ�شل ٥2 فريقًا، حيث حقق �شباحو 
اأول ثمانية مراكز ( من  الفريق ٦٦ مركزًا متقدمًا ) 

اأ�شل ١٣9 م�شابقة �شارك بها . 
وفيما يلي تفا�شيل الميداليات ال�شباحة :

ميرا اأبو �شمالة ذهبية ٥0 متر �شدر وذهبية ١00 متر 
�شدر وف�شية 200 متر �شدر.

ال�شباح �شيف فانو�س ذهبية ٥0 مترا حرة وف�شية ٥0 

• اإقامة الدورات التعليمية والتدريبية الجماعية.
• اإقامة مهرجان يوم مفتوح Open Day لالأع�شاء 
ال�شاعة  من   20١7/7/28 الموافق  الجمعة  يوم 
بعد  الرابعة  ال�شاعة  ولغاية  �شباحا«  ع�شر  الحادية 
وم�شابقات  تاتو  ور�شم  مائية  األعاب  وي�شمل  الظهر 

عائلية.

لجنة ال�صباحة 

ن�صاطات ال�صباحة خالل �صهر 2017/7

 ١00 وبرونزية  حرة  200متر  وف�شية  فرا�شة  مترا 
متر حرة وبرونزية ٥0 مترا ظهر.

�شدر  مترا   ٥0 ذهبية  �شمالة  اأبو  مارينا  ال�شباحة 
وبرونزية ١00 متر �شدر. 

وبرونزية  ظهر  متر   ١00 ف�شية  �شعيد  نديم  ال�شباح 
200 متر ظهر.

ال�شباحة نتا�شا عزوني ف�شية ٥0 مترا حرة.
فرا�شة  مترا   ٥0 برونزية  ال�شو�شي  �شينثيا  ال�شباحة 

وبرونزية ١00 متر فرا�شة. 
ظهر  متر   200 برونزية  عبا�شي  را�شد  ال�شباح 

وبرونزية ٥0 مترا فرا�شة. 

الموافق  الجمعة  يوم  الجديد  المطعم  افتتاح  تم   •
.20١7/7/2١

• تم م�شاركة اأبناء النادي ب�شكل �شخ�شي في البطولة 
المفتوحة لل�شباحة.

يوم   Moon Light Swimming حفل  اإقامة  تم   •
ال�شبت الموافق 20١7/7/29.



آب   2017    |    العدد   20378

موقع ابونا لألعالم

تم في مزار �شيدة لورد في جنوب فرن�شا منح المزار 
ع�شوية  االأردن،  ناعور  في  ا�شمه  يحمل  الذي 
مميزين  احتفالين  في  للورد، وذلك  الدولية  العائلة 
اأقيما على �شرف الوفد االأردني الحاج، بتنظيم من 
المركز الكاثوليكي للدرا�شات واالإعالم، بالتعاون 

مع مكتب التاج الذهبي لل�شياحة وال�شفر.
لمغارة  المجاورة  جبرائيل  القدي�س  كني�شة  وفي 
اأ�شقف  احتفل  برناديت،  للقدي�شة  المريمي  الظهور 
اأبر�شية لورد وتارب المطران نيكوال بروييه بقدا�س 
للمجموعة االأردنية، بم�شاركة االأب رفعت  خا�س 
بدر، كاهن رعية ناعور ومدير المركز الكاثوليكي.

لورد  مزار  ف�شائل  عن  بروييه  المطران  وتحدث 
وباالأخ�س عبر اهتمامه الكبير بالمر�شى والم�شنين 
وذوي الحاجات الخا�شة، وقال هنا مكان ال�شعف 
ال�شيدة  عبر  ال�شماوية  بالقوة  يلتقي  الذي  الب�شري 
العذراء وممار�شة �شري التوبة والتناول المقد�شين.

المقد�شة  لالر�س  محبته  عن  �شيادته  وعبر 
قلبه  من  قطعة  بان  قائال  الالتينية،  وللبطريركية 
بقيت هناك، بعد ان خدم في المعهد االكليريكي في 

بيت جاال في نهاية الثمانينات من القرن الما�شي.
ا لل�شيدة  وقال اإنه بارك في االأ�شابيع الما�شية ١٥ �شخ�شً

العذراء �شيدة لورد، و�شوف تو�شع 
في كنائ�س قد هدمها االإرهابيون في 
ي�شلي  باأنه  قائاًل  ال�شقيق،  العراق 
المقد�شة والبلدان  اأجل االأر�س  من 

العربية في كل نهار.
وعبر المطران عن تقديره الإ�شادة 
مزار �شيدة لورد في كني�شة ناعور 
في االأردن، وقال باأنه يتطلع اإلى 

مزار ناعور املرميي يف االأردن ع�شو ر�شمي يف عائلة لورد العاملية

مزار  في  لل�شالة  االأردن  فيه  �شيزور  الذي  اليوم 
يحمل ا�شًما عزيًزا على قلبه.

اإقامة  على  المطران  ل�شيادة  ال�شكر  بدر  االأب  وقدم 
ال�شالة، وقدم مع مدير مكتب التاج الذهبي ال�شيد �شالم 
عودة �شعار المركز الكاثوليكي ومياه نهر االأردن من 
موؤ�ش�شة نهر االأردن ال�شالم، ون�شخة عربية من كتاب 

»ا�شم الله هو الرحمة« وحلويات اأردنية.
االأب  بح�شور  االآخر  االحتفال  الظهر، جرى  وبعد 
وبعد  العالمية،  لورد  عائلة  رئي�س  كارب،  اندريه 
في  وقيمها  الروحية  العائلة  روحانية  عن  تحدث  اأن 
للخطاأة،  الرب  رحمة  وطلب  والب�شاطة  التوا�شع 
قدم لالأب رفعت �شهادة موقعة من المطران برويه، 
وتن�س على منح مزار �شيدة لورد في ناعور الع�شوية 
الر�شمية الموؤ�ش�شية للعائلة الدولية. ومنح لكل م�شارك 
العذراء،  ال�شيدة  اليمين �شورة  بطرفها  تحمل  قالدة 
وفي الي�شار القدي�شة برناديت، واأ�شبح كل حاج في 

المجموعة ع�شًوا فردًيا للعائلة الدولية.
ودورة  الوردية  الم�شبحة  ب�شالة  الوفد  و�شارك 
ال�شموع حاملين علم االأردن والمركز الكاثوليكي، 
وتلوا اأمام األوف الحجاج ترنيمة �شالم �شالم لك يا 
مريم، كما جزًءا من �شالة الم�شبحة باللغة العربية.
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مشاركات أصدقاء النشرة

اإميان يف مو�شم الورد

شعر ضياء احلياري

ي�صقط راأ�صي
من راأ�صك
اإلى قلبك
هكذا اأنا

ا�صرق منك جاذبية تفاحاتك
ما تزال فناجين القهوة تلت�صق باأ�صابعي

ما يزال معبدك ي�صكنني
اأنِت من �صنف اآخر 

اأ�صابعك التي تتوجني لك تلت�صق بجلدي
ما تزال ذراعاك تحت�صن كتفّي 

تلت�صق بمحيط حزني
اأنا

ل جاذبية في قلبي
واأن من يقال اأنها اأمي لم تلدني 
اأ�صجل األغازًا، اأ�صاطير، حكايات

اأنا ل�صت من هنا
اأ�صقط �صهوًا من قلب الوجود

كتاب ينام على رف من رفوف الجنة
اأ�صقط على جدار قلبك 

اأتحطم فيك ومنك
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مطبخ النادي

هي عبارة عن اأكلة م�صهورة يف اليونان وتتكون من : 
)١( كيلو      ١- حلمة مفرومة خ�شن  

)2( كيلو  2- باذجنان   
)١( كيلو     ٣- بندورة مفرومة ناعمة 

)2( ملعقة طعام  4- رب البندورة  
)2( را�س حجم و�شط   ٥- ب�شل مفروم ناعم  

)2/١ ( را�س ثوم  ٦- ثوم مفروم ناعم  
)4/١( كوب     7- زيت زيتون   

)١( ملعقة �شغرية  8- ملح    
)2/١( ملعقة �شغرية 9- فلفل ا�شود   

)2/١(ملعقة �شغرية ١0- بهارات م�شكلة  
)2٥0( غرام  ١١- جبنة موزريال  

الب�صاميل تتكون من :- 
)2٥0( غرام  ١- زبدة   

)١( لرت  2- حليب �شائل   
)2( مكعب  ٣- ماجي   

)4/١( حبه ) ر�شه (  4- جوزة الطيب  
)4( معالق طعام كبرية  ٥- طحني   

)4/١( ملعقة �شغرية  ٦- اورجانو ) زعرت نا�شف ( 

طريقة العمل :
اأوالً : نق�رش الباذجنان ونقطعه اإلى قطع دائرية ون�شع عليه امللح ون�شعه يف امل�شفاة حتت ال�شم�س ملدة )4/١( �شاعة ثم نغ�شله 

جيداً  ون�شفيه من املاء ونقليه بالزيت . 
ثانياً  : ن�شع زيت الزيتون يف طنجرة على نار متو�شطة ثم ن�شيف الب�شل املفروم والثوم ويقلب مع بع�شهما البع�س وبعد 
ذلك ن�شع اللحمة املفرومة فوق الب�شل والثوم ويقلب جيداً  ثم ن�شيف البندورة املفرومة ورب البندورة وبعد ذلك ن�شيف 

امللح والفلفل االأ�شود والبهارات ونقوم بعملية تقليب املواد مع بع�شهما البع�س حتى اال�شتواء . 
ثالثاً  : نقوم بعمل الب�شاميل : 

ن�شع الزبدة يف املقالة العميقة على نار هادئة ثم ن�شع الطحني فوق الزبدة مع التحريك امل�شتمر وثم ن�شيف احلليب ال�شائل 
وب�رشط اأن يكون احلليب �شاخناً  ويو�شع احلليب ب�شكل تدريجي على الطحني والزبدة مع التحريك اأي�شاً  ثم ن�شيف املاجي 

وامللح وجوزة الطيب والزعرت النا�شف كي ي�شبح اخلليط ثك . 
رابعاً  : ن�شع الباذجنان املقلي يف جاط ) بايرك�س ( او �شينية ب�شكل مرتب ثم ن�شع فوق الباذجنان اللحمة املفرومة املطبوخة 
ثم ن�شع طبقة الباذجنان فوق اللحمة املطبوخة ون�شيف الب�شاميل فوق طبقة الباذجنان ثم ن�شع جبنة املوزريال فوق الب�شاميل 

ون�شعها يف الفرن ملدة خم�شة ع�رش دقيقة كي تتحمر وت�شبح جاهزة . 
�صحتني وعافية 

مو�صاكا

هشام نصار  
شيف النادي 
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اجتماعياتكلمة العدد

»Wƒ∏«Y ¿ƒ£fG ∞°Sƒj ¢ùjôZ
øjOGó◊G ∞∏N äCÉ°ûf ∞°Sƒj
√hQÉ°üe OôØdG ΩRÉM π«°UG

≈°ù«©dG ’ƒ≤f óLÉe Qƒª«J
äÉ≤jQR π«Ñf ¿õj ÉfÉH

…QhOƒ«K º«gGôHG êQƒL
¢Sƒ°ù≤dG ÖdÉZ …ó› π«°û«e

 êôa ∞°Sƒj ¿õj øjQ
¿É©ª°S πeÉc π«¡°S ÉfÉ«d

OGóM …öüf ¢SQÉa …öüf
 »°SÉÑY ∫ÓL AÓY å«d

 …hÉª°S ¬jõf π«ªL Éæ«∏°S
¢û«bÉb …RÉZ ìôa ó«°ûf
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â«JÉë°T √QÉ°ûH »eÉ°S √QÉ°ûH
 äÉ≤jôY óªMG øÁG á«fGO

 É¡éµ°S Òæe ôgÉe Ëôc
QRÉY Ö«‚ ÊƒY ó©°S
QRÉY Ö«‚ ÊƒY óæ°S

á◊Gƒ°üdG Òª°S ∞«°S Òª°S
hÎ«H ¢üdƒH ÊƒY Qƒàµa

πjƒW ìôa ΩÉ°üY ÉjOÉf
OhGO QOÉf ó«©°S QOÉf

 äÉfGóe á«Ñf AÓY GhQófG
É≤°ùdG º°SÉH ¿Éæ°S …OÉa

¬eÓ°S á£°ùb ¥QÉW ’QÉc
√É°†≤dG ∫ÉªL ™WÉ°S ±ƒf

ó«°TQG ƒHG ™jOh óæ¡e º°TÉg
»æ«£°û≤dG Oƒªfi óªMG É«g
äÉæ°ùŸG ¿ÉfóY ójõj ≈ª∏°S
 »£Ñ≤dG ∫Éªc ¥QÉW ÓjG

ógó¡dG ó«Øe π¡æe óªfi
 ¬HƒYôN Ú©e ¥QÉW ¿hƒL

êGôa π«Ñf ∑ÉL ójR
»Ø£d õjÉa Ωôµe É«g

 πjƒW ìôa ΩÉ°üY âjQƒd
 ¢ùjƒY º«gGôHG ÜÉ¡jG ôªY

 …QƒMÉ°ùdG ΩÉ°üY ¥QÉW ΩÉ°üY
 ¢ûª©dG OÓ«e QOÉf Qƒf

 ¬fQÉªM Üƒ≤©j Üƒ≤©j QófÉ°ùµdG
OGó◊G ójGR OQGhOG ójR
¬fQÉªM πFÉf äGôa πFÉf
øjOGóM ÊÉg ≥FÉa ÊÉg

جاءت نتائج فعاليات )طاولة الزهر ( ل�شهر حزيران عام 20١7 كتالي :     
المركز الأول : عودة ال�صمالي               المركز الثاني : زهير ن�صار
جاءت نتائج فعاليات )طاولة الزهر  ( ل�شهر تموز عام 20١7 كتالي :  
المركز الأول : توفيق من�صور           المركز الثاني : زهير ن�صار

جاءت نتائج فعاليات )لعبة الترك�س ( ل�شهر حزيران عام 20١7 كتالي :
     المركز الأول : وليم الزعمط                المركز الثاني : عمر الرنتي�صي

فعاليات ون�صاطات لجنة الألعاب الترفيهية
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مدينة جرش األثرية

بعد�صة �صامي الزعبي 


