
رسالة   احملبة
العدد ) 273( ال�شنة الرابعة والع�شرون �شباط  2018

�شـدر الـعــدد فـي اآذار 2018

عطاء.. تطور ..متيز

ة بالأع�صاء ت�صدرها ن�صرة داخلّية خا�صّ

جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صّية
يوحنا 12.15  ) هذه و�ضيتي �أن حتبو� بع�ضكم بع�ضًا كما �أحببتكم (

يـــا بـــالد الشيــح والــدحنون والحنـاء دومي         
خــيـمــة للــظــــل والـطـــــــل ودارا للــكـــر وم

واكــتبــي بــالسيف والفأس على خد النجوم        
أن أبــــنــــــاءك مــــزروعــون فـي األرض نشامى

يـــــعــــشـــقـــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــورد      
 لـــــــكـــــن يعـشــــقـــــــــــون األرض أكــــثــــر...

الشاعر  الكبير
حيدر محمود
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الصوم األربعيني المقدس
الفضائل  جميع  إلى  ومدخل  باب  هو  الصوم 
ُأعطيت   وصية   وأول  الصالحة  واألعمال 
للعالم كانت فرض الصوم بقوله تعالى آلدم 
وأما شجرة  أكاًل  تأكل  الجنة  »من جميع شجر 
)تكوين  منها«  تأكل  فال  والشر  الخير  معرفة 
سبًبا  فكانت  منها  أكل  ولشراهته   )17:16:2
في تعريته من النعمة، وطرده من الفردوس، 
اهلل،  عن  واالبتعاد  بالموت،  عليه  والحكم 
بكوريته  عيسو  باع  األكل  شراهة  وبسبب 
على  كثيرة  أمثلة  وهنالك  يعقوب،  ألخيه 
جميع  في  فنجدها  الصوم  فائدة  أما  ذلك. 
النبي  موسى  فإن  فضلها،  مزهًرا  األوقات 
بصومه أربعين يوًما عاين اهلل وأخذ الشريعة 
الغيور  إيليا  استحق  الصوم  وبفضيلة  منه، 
معاينة المجد اإللهي وُأصعد بعربة نارية إلى 
عن  الضارية  األسود  أفواه  وُسّدت  السماء، 
دانيال النبي، وهنالك نصوص وأقوال كثيرة 
توضح فائدة الصوم، والسيد المسيح نفسه 
منا الصيام، إذ صام أربعين يوًما ومنه تقلد  علَّ
بالفعل  للمؤمنين  وقلدوه  األطهار  تالميذه 
د لنا  والقول، وعليه وبإلهام الروح القدس، حدَّ
اآلباء القديسون األصوام المقدسة وفرضوها 
مخلِّصنا  من  بطاعتهم  أمرنا  ونحن  علينا 
مني  سمع  فقد  منكم  سمع  »من  بقوله 
ومن أهانكم أهانني ومن أهانني فقد أهان 
تربطونه  » كل ما  أيًضا  أرسلني« وقوله  الذي 
السماء، وكل  مربوًطا في  يكون  األرض  على 
في  محلوالً  يكون  األرض  على  تحلونه  ما 
ما  يحّل  أن  يجسر  فمن  )مت18:18(  السماء« 
ربطه هؤالء القديسون »واألصوام الكنائسية 
المسيحيين  كافة  على  وفرضت  عينت  قد 
كهنة  وصغاًرا،  كباًرا  بها  ملتزمون  وكلهم 
أكل  االمتناع عن  والصوم ليس  وعلمانيين«. 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

عن  االمتناع  هو  بل  فقط  الزفرة  األطعمة 
الشهوات واللذات وصون اللسان عن الكالم 
البّطال، والعقل عن األفكار والتخيالت الرديئة، 
الحقيقي  والصوم  اآلخرين.  مع  والمصالحة 
يجب أن يكون مقروًنا بالصالة،  وإتمام أعمال 
التعفف  سر  وحفظ  والندم  والتوبة  الرحمة 
هما  والصالة  »فالصوم  الحالل  واإلمساك 
أن  اإلنسان  يستطيع  بهما  اللذان  الجناحان 
مفهوم  في  والصوم  السماء«  نحو  يطير 
كنيستنا هو عودة اإلنسان إلى صورته األولى 
التي  الفردوسية  الحالة  وإلى  األول  وجماله 
قبل سقوطه في معصية  فيها  عائًشا  كان 
اهلل وطرده من الفردوس، وإباحة اهلل لإلنسان 
أكل الطير والحيوان وسمك البحر )تكوين 9 
: 2، 3( كان الصوم في العهد القديم مرتبًطا 
فجاء  النفس،  وإذالل  والنحيب  الحزن  بفكرة 
السيد المسيح له المجد وأبقى الصوم شيًئا 
أعطاه  ولكنه  الروحي،  الجهاد  في  أساسًيا 
يكونوا  أن  الصائمين  وأوصى  داخلًيا  معنى 
تظهر  التي  والكآبة  الحزن  وأدان  فرحين 
صومنا أمام الناس »ومتى صمتم فال تكونوا 
أنت فمتى صمت  وأما   ... عابسين كالمرائين 
 –  16 : فأدهن رأسك وأغسل وجهك )متى 6 
نه معنى القيامة  18( وبذلك ربط الصوم وضّمً
واإلدهان  والغسل  الفرح  سبب  هي  التي 
والتطييب. فلنصم صوًما حقيقًيا لكي نتقي 
السخط  غوائل  وندفع  والمحن  التجارب  به 
الجليلة  بالمواهب  التمتع  ونستحق  الهائل 
السماوية  واألكاليل  بالجوائز  للفوز  ونؤهل 
ابتهاًجا  مبتهجين  المقدس  الفصح  ونعانق 

روحًيا.
من كتاب مقاالت روحية

السيد الياس نينو



3

إلى كل أمهات العالم
كلمة العددكلمة العدد

كل  إلى  أعرفها...  أم  كل  إلى 

أرجاء  فاح شذى حبها في  ورده 

منزلها... إلى كل شمعة أضاءت 

من  كل  إلى  عائلتها...  درب 

وسهرت  وربت  وأنجبت  حملت 

ثمار  لتجني  وتحملت  وضمت 

زراعتها...

تحية  والعطاء...  الحب  نبع  إلى 

عام  كل  واحترام  وتقدير  حب 

أمل  وأحلى  وأرق  أطيب  وأنت 

البسمة  وأنت  عام  كل  مشرق، 

والنور الذي ينير دروب أبنائك.

كل عام وأنت األجمل في دنيانا.

كل عام وأنت نوارة بيتك...

كل عام وأنت بسمة أوالدك...

الحضن  وأنت  عام  كل 

الدافئ والوجه المشرق...

لقلوبنا  وأنت  عام  كل 

أقرب...

كل عام وأنت أطيب قلب بالدنيا...

أيتها األروع في عالمنا تستحقين  منا كل 

تحية ومحبة واحترام...

الزوج أمان...

الزوجة استقرار...

األخت حنان...

الولد نعمة...

البنت حسنة...

األب فخر...

األم كل ما سبق...

نهى �شنوده

فــهــي أجــمــل نسـاء الدنيا كـــن ألمــك خــادًمـا وصديـًقا  

وإن غــــضــبــــت مـــنـــــــــك وأصـــدقــهــن حــًبــا لــــــــك 

ولـيــس لـالنـتـقـام كـاآلخرين فــــهـــي تــغــضــب ألجـلــك 

بيمينها تهز العالم بيسارها المـــرأة الـتـي تـهـز السـريــر  
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 األماكن السياحية في األردن
حول  ثقافًيا  لقاًء  الثقافية  اللجنة  نظمت 
فيه   تحدث  األردن«  في  السياحية  »األماكن 
وزارة  عام  أمين  قموه  عيسى  األستاذ  عطوفة 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  بحضور  واآلثار  السياحة 
الدكتور إحسان حمارنه وعدد من أعضاء الهيئة 
وعدد  الثقافية  اللجنة  وأعضاء  ومقرر  اإلدارية 
من المدعوين من األعضاء العاملين والمؤازرين 

ولجان الجمعية وأصدقائها وطلبة المدرسة.
ضيف  مسنات  يوسف  الدكتور  األستاذ  قدم 
وخبراته  العلمية  سيرته  موجًزا  الندوة 
وعضويته في عدد من الشركات  والمؤسسات 
ذات العالقة بالسياحة واالستثمار مؤكًدا على 
التي  واآلثار  السياحية  باألماكن  األردن  ثراء 
تزخر بها أرض األردن، بعد ذلك تحدث الضيف 

السياحة  مسيرة  مستعرًضا  شيق  بأسلوب 
وبعد  بخاصة،  األردن  وفي  بعامة  العالم  في 
المحاضرة أجاب المحاضر على أسئلة الحضور ،

اإلدارية  الهيئة  رئيس  قدم  اللقاء  ختام  وفي 
قموه  األستاذ عيسى  لعطوفة  تكريمّيا  درًعا 

شاكًرا له تلبية دعوة الجمعية لهذا اللقاء.
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احتفال عيد األقمار الثالثة

احتفال رأس السنة الشرقية

تحت رعاية رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة 
حمارنة  إحسان  الدكتور  األرثوذكسية  والتعليم 
الكرام  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  وبحضور  األكرم 
والفاضلة مديرة المدرسة السيدة مي القسوس 
في  المسيحية  الدينية  التربية  قسم  احتفل 
»شفعاء  الثالثة  الكنيسة  أقمار  بعيد  المدرسة 
المعلمين والطالب« وإقامة صالة المسامحة قبل 

لجمعية  التابعة  بطرس  القديس  شبيبة  أقامت 
الدكتور  برعاية  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  المحترم  حمارنه  إحسان 
األرشمندريت  قدس  وبحضور  للجمعية، 
لدير  الروحي  الرئيس  عطاهلل  خريستوفورس 
السيدة العذراء ينبوع الحياة – دبين، ولفيف من 
مدارس  لجنة  مقرر  حداد  أمل  والسيدة  الكهنة، 
أعضاء  من  وبعضا  الروحية،  والشبيبة  األحد 
السنوي  احتفالها  غفير،  وجمع  اإلدارية،  الهيئة 
الشرقي  التقويم  بحسب  السنة  رأس  بمناسبة 
الرب  وختانة  الكبير  باسيليوس  القديس  وعيد 
الجمعة  مساء  وذلك  بالجسد،  المسيح  يسوع 
 / يغنم  فؤاد  مسرح  على   2018 الثاني  كانون   12

المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني .
االفتتاح  تاله دعاء  الملكي،  بالسالم  االحتفال  بدأ 
قاقيش،  اليكسيوس  اإليكونوموس  لقدس 
اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الروحية، 
وقد تمَّ عرض فيلم »الشرنقة« وهو الجزء الثالث 

البدء بالصوم األربعيني المقدس.  
بدأ االحتفال بالسالم الملكي وثم دعاء لقدس األب 
أقمار  عن  فيلم  عرض  وتم  مخامرة،  الكساندروس 
الكنيسة ومن ثم كلمة روحية لقدس األرشمندريت 
فندكتوس )اسكندر( كيال وصالة المسامحة، ومن 
ثم قام اآلباء الكسيوس والكساندروس بتقديس 

الماء ورشه على الطالب والطالبات.

من شيزوفرينا العصر.
ملفت  بشكل  إيجابي  الحضور  تفاعل  كان  لقد 
قام  ذلك  بعد  للشبيبة،  الكبير  اإلنجاز  هذا  مع 
عطاهلل  خريستوفورس  األرشمندريت  قدس 
النفس  بمضمونها  شددت  روحّية  كلمة  بإلقاء 
أفراد  قام  جميلة  وبمبادرة  والجسد.  والروح 
المقّدسين كبركة  والزيت  الماء  بتوزيع  الشبيبة 
حملوها من أديرة وكنائس جيورجيا، وتوزيع سير 
القديسين للحضور لتكون شفاعتهم معنا على 

طول السنة ودائًما.
األرشمندريت  قدس  قام  الحفل  نهاية  في 
البيتا  كعكة  بمباركة  عطاهلل  خريستوفورس 
رائع  االحتفال  وكان  بالعيد،  لالحتفال  وقطعها 
البْهج  العيد  هذا  وُختم  الجميع،  بحضور  ومميز 
الكعكة  هدايا  وتوزيع  التذكارية  الصور  بتبادل 
جديد  من  اللقاء  أمل  على  الجميع  مودعين 
إنشاء اهلل بالسنة الجديدة، وكل عام وكنيستنا 

األرثوذكسية والجميع بألف خير وسالم. آمين 
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ُأّمي
ْلْت!  َتَشكَّ آَخَر  َنْوٍع  ِمْن  ُطفولًَة  َتـْخَتِبُر  َوِهَي 

َوَوَقْعُت  َخَرْجْت!  َثْوِبها  ِشقِّ  َوِمْن  َوغاَفْلُتها، 

في ِحْجِرها، َفاْرَتَدْت َثْوَب لَـْهـِوها، َوَبْيَن أَناِمَل، 

َكِبْرُت  َوْقْت،  َقْبِل  ِمْن  َمـجاًزا  اْلُأموَمَة  اْخَتَبَرِت 

َوَتَرْعَرْعْت.

أَْم  لَـها؟  ِعْشقي  َزَمُن  ِهَي  ُعْمري  أََسَنواُت 

ْلْت؟  َتَشكَّ ِمْنها  الَّتي  اْلـُحروِف  َمْزِج  لَـْحَظُة 

َيْأِت  لَـْم  َوَغٍد  ُدًمى  َبْيَن  ُطفولَِتها  َسَنواُت  أَْم 

اْلِعْشِق  َفَلْحَظُة  اْلَوْقْت!  ـا  ُمِهّمً عاَد  ما  َبْعْد؟ 

حاَنْت، ُمْنُذ اْنَتَظَرْتني َواْنَتَظْرْت، َقْبَل أَْن ُأْخَلَق، 

َقْبَل أَْن ُتـْخَلَق ِهَي، َوُربَّمـا َقْبَل اْلـَخْلْق!

ِبَحْوَزِتها  أَنَّ  في  َرْيْب،  أَْدنى  لََديَّ  َيُكْن  لَـْم 

َوأَنَّها  اْلَقْلْب،  ِبَأْدراِج  َبْدًءا  َشْيء،  ُكلِّ  َمفاتيَح 

اْلَيْوِم  َعواِلِم  في  اْلـَخْيِر  ُبذوَر  ِبِرضاها  َتْبُذُر 

أَْو  ُمـحاٌل  َيَدْيها  َعلى  َشْيٍء  ِمْن  ما  َواْلَغْيْب. 

َرَتَقْتها،  اْلَقْلِب  َجواِرُب  اْنَفَتَقْت  ما  ِإذا  َصْعْب! 

د. �شوزان احللو

َقْت ُقْمصاُن الّروِح خاَطْتها، َوِإذا ما  َوِإذا ما َتـَمزَّ

ْتها  َردَّ ْفِس،  النَّ ُصدوِع  َبْيِن  ِمْن  الّريُح  َلِت  َتَسلَّ

ْتها. ال َطْعَم ِلْلَخْيَبِة َمَعها، َوال  ِبَأصاِبِعها َوَصدَّ

َوال  ِلْلُحْزِن،  ِظلَّ  َوال  ِبُصْحَبِتها،  ِلْلَخْوِف  َتْعريَف 

ْرْب! ِإْحساَس ِباْلُعْمِر، َوال َقَلَق ِمَن الدَّ

َتْسِوَيَة  َتْسَتطيُع  أَنَّها  في  َيْوًما  َشَكْكُت  ما 

ال  َوْجَنَتْيِن  َتـْمِلُك  َوأَنَّها  كاَنْت،  َمْهمـا  اْلُأموِر 

أَْو  بوِغَتْت  َمْهمـا  اِلاْرِتباِك،  ِبِفْعِل  جاِن  َتَتَضرَّ

هاْت! َولَـُهنَّ  َتفاَجَأْت! َفِلْلِكباِر ُلَغٌة ُتـْحِسُنها اْلُأمَّ

اْلـُمْبِرئاُت  َوُهنَّ  الّساِحراْت!  َتـْمِلُكها  ال  َسْطَوٌة 

الّروِح،  َمـْمَلَكِة  في  داُت  يِّ السَّ َوُهنَّ  ئاْت!  اْلـُمَبرِّ

َواْلـمـاِلكاْت! َوُهنَّ اْلقاِبضاُت َعلى اْلـَحياْة!

ِبأنَّ  ِلأْوِقَن  َثْوِبها  َطَرَف  أَْلـَمَح  أَْن  َيْكفي  كاَن 

َجـميٌل  حاِلِه  َعلى  َشْيٍء  ُكلَّ  َوأَنَّ  ِبَخْيْر،  ْنيا  الدُّ

حوِن  الصُّ َصْوَت  أَْسَمَع  أَْن  َيْكفي  كاَن  َبِهّي، 

ِلأْوِقَن  اْلـمـاِئَدِة؛  ِإلى  اْلـَمْطَبِخ  ِمَن  َتـْجري  َوِهَي 

اْلـَحياِة َطبيِعّي. كاَن َيْكفي  ِبَأنَّ َنْبَض 

ِمْن  َفَرَغْت  َوَقْد  اْلـَمالِبَس،  ُأْبِصَر  أَْن 

اْلَغسيِل؛  ِحباِل  َعلى  َقًة  ُمَعلَّ أَْشباِحنا، 

ُه اْلـخاِرُق  ِلَأْفَرَح ِباْلعاِديِّ َواْلَيْوِمّي، َولَِكنَّ

َفَأْهَرُع  ِإلَّي،  ْسَبِة  ِبالنِّ َواِلاْسِتْثناِئيُّ 

باِرَدْيِن  ْيها! داِفَئْيِن،  أَلَذَّ َخدَّ َوما  ِإلَْيها، 

َنَفٍس  ِبراِئَحِة  َعيِن  ُمَضوَّ َطِريَّْيِن،  َمًعا! 

َشْيٍء  ِإلى  ني  َتُشدُّ راِئَحُتها  َزِكّي. 

َشَفَتّي،  َعلى  َحفيٌف  َوَزَغٌب  َخِفّي، 

ِمْن  ِلَأْجِنَي  اْلُأْخرى،  ِتْلَو  َة  اْلـَمرَّ ُيْغريني 

ِهّي! ُأّمي.    َثَمِرها َوَشذاها الشَّ
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الكرامة في  معركة الكرامة 
أعيدت  إذ  التاريخية،  الكرامة  معركة  إنها 
الحادي  إنه   .. ومهانة  يأس  بعد  كرامتها  لألمة 
الذي   1968 سنة  آذار  شهر  من  والعشرون 
اليوم  والعزة..  النصر  بيوم  يوصف  أن  يستحق 
الذي حقق فيه الجيش األردني المغوار، وفصائل 
مؤّزرا  نصرا  الباسلة،  الفلسطينية  المقاومة 
كان  الذي  الجيش  يقهر،  ال  الذي  الجيش  على 
على  مدّويا  نصرا  حقق  قد  سنة  من  أقل  قبل 
الكيلومترات  آالف  واحتّل  عربية،  جيوش  ثالثة 
من األرض العربية في فلسطين وسوريا ومصر، 

بخسائر تكاد ال تذكر . 
كان ظّن اإلسرائيليين أن تلك المهمة ستكون 
تدريبا أو نزهة، وكان المخطط أن تعبر القوات 
األردن  لنهر  الشرقية  الضفة  إلى  اإلسرائيلية 
كانت  التي  الفدائيين  قوات  على  للقضاء 
األردني  الجيش  وتأديب  األغوار،  في  تتمركز 
الذي كان يحمي ويدعم الفدائيين .. بدأ عدوان 
والنصف  الخامسة  الساعة  اإلسرائيلي  الجيش 
ليقضي   ،1968 سنة  آذار   21 الخميس  يوم  فجر 
على قوات المقاومة الفلسطينية، وليحتل تالل 

السلط وناعور لتهديد العاصمة عمان .  
القصف  من  ساعة   16 المعركة   استمرت 

الجيش  مع  المرير  والقتال 
والــفــــدائـــيـيــــــن  األردنــــــــي 
وقــــــــد  الفــلـــسطــينييـــن.. 
فـــــــوجـــــىء اإلســــرائــيليون 
المدفعية  قصف  بضراوة 
األردنـــــيـــــة وبــــاستــبـســــال 
وصفه  الذي  الــفـــدائيين، 
القتال  مجموعة  قائد 
اإلسرائيلي المقّدم ) هارون 
في  أر  لم   « قائال:   ) بيليد 
العنف،  بهذا  قصفا  حياتي 
فقد أصيبت كل دباباتي ما 
عدا اثنتين«. بسبب ضراوة 
وضخامة  والقصف،  القتال 
األفـــــراد  فــــــي  الــخــــســـائـــر 

والمعدات في الجانب اإلسرائيلي ، طلبت قيادة 
العدو وقف القتال ، لكن الملك الحسين رحمه 
اهلل ، الذي كان يشرف على سير المعركة ، رفض 
إسرائيليا  جنديا  هناك  أن  طالما  القصف  وقف 
انسحب  وهكذا   .. األردن  نهر  شرق  واحدا 
الكرامة،  قرية  تدمير  بعد  اإلسرائيلي  الجيش 
حروبهم،   تاريخ  في  مرة  ألول  وراءهم  تاركين 
 ، والمحترقة  المدمرة  وآلياتهم  قتالهم   جثث 
حيث عرضت  تلك األليات في الساحة الهاشمية 

بعمان .
فيها  خسر  فقد   ، سهلة  المعركة  تكن  لم 
 ، والجرحى  الشهداء  من  عددا  األردني  الجانب 
إلى جانب األليات. أما خسائر الجانب اإلسرائيلي 
أمثال  ثالثة  بلغت  فقد  والمعدات  األفراد  في 
رئيس  بذلك  صرح  كما  األردني  الجيش  خسائر 
أركان العدو بارليف .. تكمن أهمية هذه المعركة 
المنكسرة،  العربية  للنفس  الثقة  إعادتها  في 

وتحطيمها أسطورة الجيش الذي ال يهزم. 
إنها الكرامة معنى ومعركة ، يحتفل بها األردن 
كل عام مقترنة بعيد األم ، وحق له أن يحتفل 
بها معه األخوة العرب ، ألن معركة الكرامة هي 

التي مّهدت الدرب لحرب أكتوبر 1973 .         

الدكتور �شمري قطامي
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لقاء العددلقاء العدد

 السيدة فريدا عكاوي 
أربعون عاًما من العطاء

اإلدارية  الهيئة  عضو  مع  العدد  هذا  لقاء 
السابقة السيدة فريدا عكاوي، والتي انتسبت 
األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  إلى 
خدمت  عاما  عشرون  منها  عاما،  أربعين  منذ 
فيها كعضو في الهيئة اإلدارية. كان لها دور 
بارز في نشاطات الجمعية وتحديدا في اللجنة 
االجتماعية إْذ كانت مقررة للجنتها لعدة دورات.

عام  يافا  مدينة  مواليد  من  عكاوي  السيدة 
فهي  والدتها  أما  عكاوي،  حنا  ووالدها   ،1940
انتقلت  تلغراف.  بديعة  المقدسية  السيدة 
عكاوي مع عائلتها إلى األردن في العام 1948 
النفس  في  كبير  أثر  وللنكبة  النكبة،  إثر 
الثامنة  في  حينها  »كنت  عكاوي  تقول  كما 
التفاصيل كيف  من عمري وما زلت أذكر أدق 
خرجنا من منازلنا، انتقلنا من يافا وأقمنا في 
السلط عدة أسابيع بعدها انتقلنا إلى عمان«.
بمدرسة  التحقت  االردن  »في  عكاوي  تقول 
الصف  حتى  )المصدار(  الوردية  راهبات 

انتقلت  ثم  السادس 
إلى مدرسة الملكة زين 
منها  وتخرجت  الشرف 

العام 1958«.
بعدة  »التحقت  وتضيف 
دورات في دار المعلمات 
والتحقت  اهلل  رام  في 
في  التعليم  بسلك 
غوث  وكالة  مدارس 
الالجئين  وتشغيل 

الفلسطينيين وعملت في عدد من المدارس 
في الزرقاء، مخيم الحسين والوحدات«.

من  عكاوي  السيدة  تزوجت   1965 العام  في 
مع  للعيش  وانتقلت  عكاوي،  منير  المرحوم 
زوجها إلى مدينة جدة بالسعودية حيث كان 
يعمل محاسًبا، وهناك عملت لفترة محدودة 

في أحد المدارس كمعلمة لغة إنجليزية.
كان  رانية  البكر  البنتي  إنجابي  »بعد  وتقول 
أني  رغم  التعليم،  االستمرار في  الصعب  من 
أرى في التعليم المهنة األسمى، فهي ليست 
مجرد وظيفة إنما رسالة وأمانة لخلق جيل من 

الشباب المتعلم والمثقف والواعي«.
لدى السيدة عكاوي 3 أبناء ولد وبنتان، ابنتها 
رمزي  من  ومتزوجة  صيدالنية  رانية  الكبرى 
صوالحة ولديها ولدان، أحدهما كان طالبا في 
األرثوذكسية منذ الروضة وانتقل إلى مدرسة 

كنجز أكاديمي الستكمال دراسته الثانوية.
أيضا  عملت  والتي  رندة،  الثانية  ابنتها 
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من  ومتزوجة  التعليم،  مجال  في  لسنوات 
الهيئة  في  عضو  حمارنة،  رفيق  المهندس 

العامة للجمعية، ولديها ولد وبنت.
أما ابنها قسطة فهو خريج المدرسة الوطنية 
في  الجامعي  تعليمه  واستكمل  األرثوذكسية 
الجامعة األميركية في بيروت ويعمل حاليا في 
نادين  اإلعالمية  من  ومتزوج  الخاص،  القطاع 
ولديهم  المدرسة  خريجة  أيضا  وهي  النمري، 
مقاعد  على  وأبناؤهم  وبنتان،  ولد  أبناء،  ثالثة 

الدراسة في األرثوذكسية.
في نهاية العام 1973 عادت عائلة عكاوي إلى 
المرحوم  أسس  حيث  السعودية،  من  األردن 

منير عمله الخاص في مجال زيوت السيارات.
األردن،  إلى  عودتهم  من  سنوات  ست  بعد 
مع  وذلك  بالجمعية  عكاوي  السيدة  التحقت 
دخول ابنها قسطة إلى المدرسة، وانضمت إلى 
االدارية عام 1986 حيث فازت بعضوية  الهيئة 
الهيئة اإلدارية في عشر دورات متتالية آخرها 
كان عام 2006 وخالل هذه السنوات عملت على 

خدمة الجمعية وتطورها.

في  عضوا  أيضا  منير  المرحوم  »كان  وتقول 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  العامة  الهيئة 
لي في  الرئيسي  الداعم  وكان  األرثوذكسية، 

مجال العمل االجتماعي«.
عملت  بالجمعية  عضويتي  »خالل  وتتابع 
لجنة  المدرسية،  اللجنة  منها  لجان  عدة  في 
النسائية، كما  اللجنة االجتماعية و  العضوية، 

كنت مقررة للجنة االجتماعية أكثر من دورة«.
تم  االجتماعية  للجنة  كمقرر  عملها  خالل 
في  صيدنايا  دير  لزيارة  سنوي  برنامج  تنفيذ 
سنويا  زيارتين  اللجنة  نظمت  حيث  سوريا 
هذا  لتوقف  حزنها  عن  عكاوي  تعرب   للدير، 

النشاط نتيجة لألوضاع في سوريا.
من  اللجنة  تمكنت  صيدنايا  زيارة  جانب  إلى 
جانب  إلى  السنوي  البازار  تقاليد  إستمرار 
النسائية  واللقاءات  النشاطات  من  مجموعة 

الدورية ومنها حفل عيد األم السنوي.
جمعية  في  ناشطا  عضوا  كونها  جانب  إلى 
الثقافة والتعليم األرثوذكسية، كانت السيدة 
األرثوذكسي  النادي  في  عامال  عضوا  عكاوي 
اللجنة  أبرزها  لجانه،  من  عدد  عملت في  كما 

الثقافية.
تقول عكاوي »لطالما كان لدي الشغف بالعمل 
االجتماعي العام، لربما خلفيتي كمعلمة لها 

دور في ذلك«.
إلى  أنظر  وأنا  بالفخر  اليوم  »أشعر  وتضيف 
والتي شكلت  األرثذكسية  الوطنية  المدرسة 
في  التعليمية  المؤسسات  بين  فارقة  عالمة 
المملكة، فلطالما كانت الوطنية األرثوذكسية 

الرائدة في عدة مجاالت«.
المدرسة  في  أحفادي  أرى  وأنا  »اليوم  وتتابع 
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على  تبقى  أن  لها  أتمنى 
المتميز،  نهجها  ذات 
تحققه  ما  مع  خصوصا 
توسع  من  المدرسة 
وتطوير في البرامج والتي 
ببرنامج  البدء  آخرها  كان 

البكالوريا الدولية«.
يستمر  ان  »أتمنى  وتضيف 
الدعم للمدرسة ضمن كافة 

رسالتها  استمرار  لضمان  المتاحة  اإلمكانات 
التعليمية ومواكبة التطور التعليمي«.

الجمعية،  عمل  أمام  التحديات  يخص  وفيما 
الفئة  قاعدة  »توسيع  أن  عكاوي  السيدة  ترى 
هو  الجمعية  إلى  وانضمامهم  الشبابية 
الثالثة  أبناءها  أن  إلى  مشيرة  األبرز«،  التحدي 

اليوم هم أيضا أعضاء عاملون في الجمعية.

أقامت لجنة الشبيبة النسائيه فطور صيامي 

الصوم  بدء  بمناسبة  زعفران  مطعم  في 

االربعيني يوم الثالثاء 2018/2/20 

الجمعية  أعضاء  من  الحضور  استمتع 

وضيوفهم بحضور لقاء أخوي مميز، متمنين 

االجتماعي  العمل  روح  »غرس  وتتابع 
والتطوعي والثقافي الستمرار رسالة الجمعية 
لشريحة  والتعليمية  الخيرية  األعمال  وتقديم 
تتمكن  أن  وآمل  األسمى،  الهدف  هو  أوسع 

الجمعية من التوسع في هذا المجال«.
الحالية  اإلدارية  للهيئة  »أتمنى  وتختم 
خدمة  في  التوفيق  الشبابية  والطاقات 

الجمعية والمدرسة الوطنية األرثوذكسية«.

فطور صيامي للجنة الشبيبة النسائية
للجميع صوًما مبارًكا. 

وتم رصد ريع النشاط لدعم صندوق التكافل 

المقتدرين في  غير  للطالب  أقساط  وتسديد 

مدارس الجمعية  
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أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

النشاطات

االحتفال بعيد المحبة

بعيد  االحتفال  بمناسبة 
برنامج  تخصيص  تم  المحبة 
كيوم   2018/2/14 األربعاء  يوم 
خاص لألطفال للقيام بأعمال 
فنية والعاب جماعية وإحضار 

وجباتهم من منازلهم.

عرض )العلوم الممتعة(

ألعاب  عرض  تم  األطفال  وعي  زيادة  بهدف 
الماء  ألهمية  للوصول  بالماء  تتعلق  علمية 
العلوم  استهــــــالكه قدمتها شركة  وترشيد 
 )Fun Science( الممتعة لألنشطة الالمنهجيـة

لمجموعات الروضة كافة.

عرض )العجالت الخضراء(

قام  األطفال  عند  البيئي  الوعي  زيادة  بهدف 
فيديو  بعرض  الخضراء«  »العجالت  من  فريق 
التلوث  من  األرضية  الكرة  حماية   كيفية  عن 
في  الفاعلة  المساهمة  كيفية  عن  شرح  مع 
اصدقاء  نكون  وكيف  البيئة  على  المحافظة 
لها. وبيان أهداف  الجمعية في تقديم الدعم 
االحتياجات  ذوي  من  لألطفال  والمساندة 

الخاصة يوم الثالثاء 2018/2/27.
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بطولة مديرية عمان األولى في كرة السلة 
للمرحلة الثانوية

األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  فريق  حصد 
بطولة  كأس  السلة  لكرة  الثانوية  للمرحلة 
بعد  عمان  لقصبة  والتعليم  التربية  مديرية 
الفوز في المباراة النهائية على فريق مدرسة 
المطران بنتيجة 39-34 التي نظمت في صالة 

كلية تراسنطة يوم الثالثاء 2018/2/27. 
عصفور،  نايف  المدرب  الفريق  على  يشرف 
ومثل فريق مدرستنا كل من حنا جحا، عبداهلل 
،زيد خوري،  البطيخي  ،رعد  ماضي، مجد منى 
جاد حماتي، فادي قرمش ،ليث الصناع،  جورج 

موسى  عطااهلل،  خليل  النبر،  ،بسام  نينو 
الطلبة  ألبنائنا  هنيئا  زريقات.  ماجد  عطااهلل، 
هذا الفوز . وكان فريقنا قد قابل باألدوار األولى 

مدرسة برهان كمال ومدرسة تراسنطة. 
منسق التربية الرياضية أيوب يوسف بطارسه  



13

المعلوماتية من صفحات اإلنترنتالمعلوماتية من صفحات اإلنترنت

 الكولسترول خدعة طبية منذ عقود
تم شطب الكولسترول من قائمة األمراض 
الواليات  حكومة  وافقت  مؤخراً،  السيئة 
الكولسترول  أن  على  األمريكية  المتحدة 
اخذين   قلق.  ذات  غذائية  بمادة  ليس 
ذات  األغذية  من  للتحذير  معاكس  مسار 
السبعينات  منذ  المرتفع  الكولسترول 
القلب  أمراض  لتفادي  الماضي  القرن  من 
والشرايين. وهذا يعني أن الزبدة، البيض، 
منتجات األلبان، المكسرات، زيت جوز الهند 
كأغذية  رسميًا  مصنفة  اآلن  هي  واللحمة 

آمنة خالية من المواد الغذائية الضارة.
وهي   – األميركية  الزراعة  وزارة  وجدت 
الحمية  مؤشر  إصدار  عن  المسؤولة 
الغذائية كل خمس سنوات، أن ال عالقة بين 
إستهالك كولسترول الحمية وكولسترول 
الدم. وبالتالي ال ضرورة لتحذير الناس من 
تناول غذاء عالي الكولسترول بل التركيز 

على خفض كميات السكر في غذائنا. 
د.ستيفن  األميركي  القلب  طبيب  يقول: 
كانت  فقد  الصائب«  القرار  انه   « نيسين 
كنا   « لدينا  الكولسترول خاطئة  مؤشرات 
عندما  السنين«.  عشرات  منذ  خطأ  على 
نأكل زيادة من المواد الغنية بهذا المركب. 
تصنع أجسامنا كولستروالً أقل. واذا حرمنا 
أنفسنا من أغذية عالية الكولسترول مثل 
البيض، زبدة وكبدة الخاروف فإن أجسامنا 

تعوض ذلك. 
معظم الكولسترول داخل جسم اإلنسان 
ينتجه الكبد ودماغ اإلنسان يتكون مبدئيًا 
من الكولسترول وهو ضروري لعمل خاليا 

األعصاب. 
تكوين  في  األساس  هــــو  الكولـسـتـرول 
كافة هرمونات الســـتــــيــرويـــد الــمـتـضــمــن 
االستروجين، تستوستيرون والكورتيزول. 

العالي  الكولسترول  ان 
هو  اإلنسان  جسم  في 
أن  على   واضحة  داللة 

الكبد في صحة جيدة.
»طبيب  مان  د.جورج 
أمراض  قلب مسؤول عن 
الخطر  وعوامل  القلب 

المشبعة  الدهون  بأن  يقول  منها« 
السبب  الغذاء ليسا  والكولسترول ضمن 
انها  التاجي.  الشريان  إنسداد  مرض  في 
أسطورة خادعه خالل العقد الحالي ولربما 

لعقود أخرى.
أثبتت الدراسات بدون شك، أن الكولسترول 
ال يسبب أمراض القلب وقلته ال تمنع الذبحة 
الصدرية إْذ أن  أكثرية الناس الذين أصيبوا 
بالذبحة الصدرية كانت نسبة الكولسترول 

عادية لديهم.
من  ملغم   950 إلى  بحاجة  أجسامنا 
الكولسترول  لغايات عملية األيض,  والكبد 
هو الُمنتج الرئيسي للكولسترول. وفقط 
الغذاء  من  نأخذه  الكولسترول  من   %15

الذي نأكله.
غذائنا  في  قليلة  الدهون  كمية  كانت  إذا 
لبقاء  أكثر  يعمل  أن  الكبد  على  فإن 

مستوى الكولسترول 950ملغم.
في  عالية  الكولسترول  نسبة  كانت  إذا 
يعمل  الكبد  أن  يعني  فإن ذلك   ، الجسم 

بطريقة ممتازة .
إسمه  انه ليس هنالك شْي  الخبراء  يقول 
ال  الكولسترول  أن  وثبت    LDL،HDL
كافة  في  الشرايين  إنسداد  في  يساهم 

أنحاء الجسم.
قبل  الطبيب  إستشارة  يجب   ( مالحظة: 

التوقف عن الدواء.(

 ترجمها واأعّدها 
م.جابي عو�ض
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رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم 

األرثوذكسية وجميع أعضائها العاملين والمؤازرين وأجهزتها 

التربوية واإلدارية يشاركون أصحاب العزاء حزنهم ويسألون 

اهلل أن يمنحهم الصبر،وإلى جنات الخلد 

ثيودوري  يعقوب  ثيودور  المرحوم  شقيقه  بوفاة  ثيودوري  فــؤاد  العامل  العضو   •

والعزاء موصول  لزوجته السيدة هيلدا ثيودوري عضو اللجنة االجتماعية والنسائية 

بوفاة شقيق زوجها.

• الزميل محمد مصطفى الشعالن من مدرسة الشميساني بوفاة والدته المرحومة 

رابعة اسماعيل الشعالن.

عماري  أمـــل منصور  السيدة  زوجته  عماري  فرحان  المرحوم عوني  بوفاة  عماري  آل   •

ووالد عالء. وقد تقبل آل عماري التعازي لمدة ثالثة أيــــــام فــي القاعة الرئيسية فــي 

المبنى الثقافي الرياضي. 

جمهورية  فــي  شقيقته  بوفـاة  الشميساني  مدرسة  من  جرجس  إبراهيم  الزميل   •

مصر العربية.

جمهورية  فــي  شقيقته  بوفـاة  الشميساني  مدرسة  من  زخاري  شكر  حنا  الزميل   •

مصر العربية.

لهم الرحمة جميًعا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارًكا.

(Qô≤ŸG ÖFÉf) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ,»eÉ£b Òª°S .O  ,  ¿Éª∏``°ùdG  √Oƒ````Y  .O  ¢Vƒ````Y  »``HÉ``L .Ω  ,¬ª‚ ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,¬∏jóæg ∞°Sƒj.Ω  ,¢ù«ªN GÒ"

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ
 لشهرِ شباط ٢٠١٨

 مبلغ ٥٨١٨ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

لأن امُلعطي امل�سروَر يُحبه اهلل
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�سر ذات الدخل املحدود 

لت�سديد الر�سوم الدرا�سية 
اأو امل�ساهمة يف ت�سديد جزء منها …

اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية 
جزء  اأو  �سنويا  الر�سوم  بت�سديد  اإما  باللتزام  تكرموا  الذين 

منها، املبادرة بالت�سال على الرقم9/ ٥٦٧٤٤١٨ -٠٦
فرعي ٢٧ ال�سيدة رىل.
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من أقوال الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

بته لنا،  ألنه ونحن بعد خطاة مات  ن محَّ »ولكن اهلل بيَّ
المسيح ألجلنا« )رو8:5(  

تفسيرها

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

ار  والفجَّ للخطاة  اهلل  محبة  ن  تبيِّ اآلية  هذه 

دينونة  كل  ومستحقي  الصالحين  وغير 

فينا  يوجد  وال  السماء،   من  معلن  وغضب 

ه هذا  شيء يجعله يحبنا،  ولكنه أحبنا وحبَّ

نابع من صالحه وإحسانه، أحبنا دون شروط 

أنفسنا.  ولم يكتِف بهذا  لتعديل  مسبقة 

ومات  وصلب  ذاته  م  وقدَّ نفسه  بذل  لكنه 

لم  خطايا  ثمن  ليدفع  بشريته  بجسد  عنا 

حبٌّ  ألحد  »ليس  مكاننا  أخذ  بل  يفعلها 

ألجل  نفسه  أحـد  يضع  أن  هذا،   من  أعظم 

ا أحباؤه رغم أننا  أحبائه« )يو13:15( .  يقول عنَّ

ُيعلن  بخطايانا،   يوم  كل  ونهينة  نجرحه 

الوحيد  ابنه  بذل  طريق  عن  لنا  محبته  اهلل 

)الثمن  خطايانا  عن  ارة  كفَّ المسيح  يسوع 

له  د  السيِّ تنازل  اهلل(.   غضب  يتطلبه  الذي 

طواعية  نفسه  وقدم  إنساًنا  وصار  المجد 

وكان  وتعدياتنا  خطايانا  عن  بديلة  كفارة 

ثمنه غالًيا جًدا.  ثمنه دم ابنه مع آالم ومعاناة 

أحد  يموت  ال    . الصليب  الموت،  موت  حتى 

من أجل أناس أشرار،  خطاة، إالَّ إذا كان يملك 

من الحب ما يتوازن مع التضحية بحياته لكي 

مهم إليه بال لوم.   يصالح الخطاة مع أبيه ويقدِّ

نتج عن تضحية كبيرة  اإللهي  اإلنقاذ  وهذا 

»هذه هي  لها من محبة عظيمة  فيا  جًدا،  

هو  بل  اهلل  أحببنا  نحن  إننا  ليس  المحبة،  

أحبنا وأرسل ابنه كّفارة لخطايانا« )ايو10:4( .


