
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيز�لعدد ) 243( �ل�شنة �لو�حدة و�لع�شرون �آب 2015

كلمة العدد
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 (

�جل�سدّيتني تقّدم لنا �أنو�ًر� مقّد�سة م�سّعة، كانت �إلى عهد قريب غري ماأمولة، وهي �ل�سهر على �لعامل و�ل�رض�عة من �أجله �أمام وجه 
�لله. �ليوم قد �أ�سحت خالدة، ترفع يديها �إلى �لّرّب من �أجل خال�ص �لعامل.. �أما وقد �رتفعت �إلى �ل�ّسماء فاإّنها تطرد �لأبال�سة لأّنها 
�سالة �ل�سفاعة من جهتنا لدى �لله. مذ عربت و�لدة �لإله �إلى �ل�ّسماء مل تكف هناك عن �لذود عن �جلن�ص �لب�رضّي... هل �سبق لنا �أن 
لت لها و�لدة �لإله؟ �إّن نف�سي تده�ص متى �رحتل عقلي �إلى رحيِلِك �ملجيد، �أّيتها �لعذر�ء! نف�سي تعجب  �سمعنا عن وفاة كالوفاة �لتي �أُهِّ
ّية! من تر�ه يف �حلقيقة �أهًل ل�رضد كّل عجائبك؟ �أّي  �إذ تهذُّ يف رقادِك �لعجيب! ل�ساين يعجز عن �لنطق متى تكّلمُت عن قيامتك �ل�رّضّ

ذهن مهما �سما يقدر و�أي ل�سان مهما كان ف�سيًحا يحيط بقيمة �أفعالك ويعر�ص ويقّيم �أ�رض�ر جمدك وعيدك ومديحك؟ ..«. 
و�لدة �لإله ذ�قت �ملوت، رقدت، و�أُودعت �لقرب، لكّنها مل تعرف ف�ساًد� لأّنها �نتقلت �إلى �ل�سماء. ونرّتل يف �َسحر �لعيد: »�أّما يف 

ميالدِك فحبٌل بغري زرع، و�أّما يف رقادِك فموٌت بغري ف�ساد«. 
يقول �لقّدي�ص غريغوريو�ص بالما�ص يف رقاد و�لدة �لإله: »�ليوم نحتفل برقادها �أو �نتقالها �ملقّد�ص �إلى حياة �أخرى. فاإّنها بدنّوها من 

�إله �لكّل قد �َسَمْت على �ملالئكة وروؤ�ساء �ملالئكة وكّل �لقّو�ت �ل�سماوّية �لأرفع منها«.
رقدت و�لدة �لإله ب�سالم و��ستقرت �أبهى من كّل نور بني يدي �بنها و�إلهها �لذي ظهر مبعّيته رئي�ص �ملالئكة ميخائيل وجوق من 
�ملالئكة. مّت رقادها بال �أمل وبال قلق كما كان و�سعها لبنها دون �أوجاع. تد�خلت �أ�سو�ت �ملالئكة باأ�سو�ت �لب�رض �إكر�ًما لرقادها. 

تنّقى �لهو�ء ب�سعود َنَف�ِسها وتقّد�ست �لأر�ص باقتبال ج�سدها، وقد ��ستعاد �لعديد من �ملر�سى عافيتهم.
من �حل�سا �لعفيف ملرمي و�لدة �لإله �نفتح لنا ملكوت �ل�سماو�ت. لذلك �سار �نتقالها �إلى �ل�ّسماء �سبب فرح لكّل �ملوؤمنني �لذين تلّقو� بذلك 

�ل�سمانة �أّن كّل �لطبيعة �لب�رضّية يف �سخ�ص مرمي �أ�سحت حاملة للم�سيح ومدعّوة لأن ت�سكن يف �لله.
ويف هذ� �لعام �متالأت كنائ�سنا يف كّل مكان وديرنا �حلبيب )دير ينبوع و�لدة �لإله(، �حتفاًل بعيد رقاد و�لدة �لإله باملوؤمنني �لذين 
ح�رضو� للم�ساركة يف عيدها و�ملناولة بعد �سيام د�م �أربعة ع�رض يوًما. وهذ� �أكرب دليل على حّب �أبناء �لكني�سة للعذر�ء مرمي و�إميانهم 
لي لأّمنا �لعذر�ء �أن تبقى حاميتنا ون�سريتنا �سّد كلِّ من يحاول �إبعاد �أبنائها عن �لكني�سة  بدورها �لعظيم يف �لّذود عنا وحمايتنا. و�أ�سّ

و�إهمال �لنمو �لّروحّي لهم، و�أن تنعم علينا بالأمن و�ل�ستقر�ر يف �أردّننا �حلبيب.

السيدة العذراء من الرقاد الى الصعود

اأمل حداد قاقي�ش
ع�ضو الهيئة الإدارية

حتتفل كني�ستنا �لأرثوذك�سّية و�أبناوؤها �ملخل�سون بعيد رقاد �سّيدتنا �لعذر�ء و�لدة �لإله �لكلّية �لقد��سة بتاريخ 8/28 من 
كّل عام، و�إذ تقّد�ص �سّيدتنا �لعذر�ء �قرت�ب نهاية �ل�سنة �لليتورجّية تعود وتبارك �ل�سنة �لليتورجّية �جلديدة و�لتي 
تبد�أ ب 9/1 �رضقي )9/14 غربي(  بعيد ميالدها �لذي ي�سادف 9/8 �رضقي )9/21 غربي( هي معنا با�ستمر�ر، 
ببد�ية �ل�سنة ونهايتها وببد�ية حياتنا ونهايتها، ل ترتكنا ول تتخّلى عّنا لأّنها حتت�سننا وحتر�سنا د�ئًما. �أل�سنا �إخوة 
ه. وكما مل يرف�ص لها طلًبا حّتى يف عر�ص قانا  نا جميًعا كما هي �أُمُّ �لّرّب ي�سوع �مل�سيح له �ملجد؟ �إذن �لعذر�ء �أمُّ

�جلليل عندما )مل تاأِت �ساعته بعد( فاإّنها ل تز�ل تت�سفع بنا د�ئًما �أمام �بنها لأّن حّبها لنا ل ُيو�سف ول ُيقّدر.
عينيها  �أطبقت  �لتي  �لإله  و�لدة  »�ليوم  يقول:  �لإله  و�لدة  رقاد  يف  �ل�ستوديتي  ثيودورو�ص  �لقّدي�ص  عظة  يف 
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السيدة  العذراء  
المطوبة من 
جميع األجيال

تتمة ملعجزة  �ل�سماء  �إلى  �لعذر�ء  �ل�سيدة  �نتقال  معجزة 
حبلها وولدتها لرب �ملجد ي�سوع �مل�سيح وذلك حتقيقًا 
�مل�سيح بنحو  �لقدمي قبل ميالد  �لعهد  لنبوءة وردت يف 
700 عام » ها �لعذر�ء حتبل وتلد �بنًا وتدعو ��سمه » 
عمانوئيل« و�لذي معناه » �لله معنا« ) ��سعياء 7: 14( 
ويف �إجنيل لوقا )26- 38( نقر�أ ب�سارة �ملالك جرب�ئيل 
�أيتها  لك  �سالم   « �لآتية  بالعبار�ت  �لعذر�ء  لل�سيدة 

مباركة  معك.  �لرب  عليها،  �ملنعم 
�أنت يف �لن�ساء«، » ل تخايف يا مرمي 
لأنك وجدت نعمة عند �لله. وها �أنت 
�ستحبلني وتلدين �بنًا وت�سمينه ي�سوع. 
يدعى  �لعلي  و�بن  عظيمًا  يكون  هذ� 
ويعطيه �لرب �لإله كر�سي د�ود �أبيه. 
وميلك على بيت يعقوب �إلى �لأبد ول 
�لقد�ص  نهاية« ، »�لروح  مللكه  يكون 
فلذلك  ت�سللك  �لعلي  وقوة  عليك  يحل 
�لقدو�ص �ملولود منك يدعى �بن  �أي�سًا 
�ل�سيدة  قالته  ما  كذلك  ونقر�أ  �لله«. 
�لرب وتبتهج  نف�سي  �لعذر�ء: »تعظم 
�إلى  روحي بالله خمل�سى. لأنه نظر 
جميع  �لآن  منذ  فهوذ�  �أمته.  تو��سع 
�سنع  �لقدير  تطوبني.لأن  �لأجيال 

بى  عظائم و��سمه قدو�ص«. 
لقد حتملت �ل�سيدة �لعذر�ء م�سقة كبرية 
�أثناء عبورها مع �بنها ي�سوع وخطيبها 
�إلى  �سيناء  �سحر�ء  يو�سف  �لقدي�ص 
كان  �لذي  هريود�ص  من  هربًا  م�رض 
مزمعًا �أن يطلب �ل�سبي ليهلكه ح�سب 
وحتملت  ليو�سف.  �ملالك  قاله  ما 
وهي  و�لأمل  �حلزن  �لعذر�ء  �ل�سيدة 
خ�سبة  على  معلقًا  �حلبيب  �بنها  ترى 

�ل�سليب دون ذنب.

م�ستودع  �لعذر�ء،  �ل�سيدة  ج�سد 
رب  �حت�سن  �لذي  �لبتولية، 
بقوة  �ملتج�سد  �لله  كلمة  �ملجد، 
كل  من  مطهر  �لقد�ص  �لروح 
ولذ�،  دن�ص.  كل  ومن  خطيئة 
قابل  غري  �لب�رض،  �أج�ساد  بخالف 

للتحلل و�لتعفن.
�إلى  �لعذر�ء  �ل�سيدة  �نتقال  و�إن 

ال�ضتاذ الدكتور
 يو�ضف م�ضنات

�ل�سماء حتقيق لنعمة �لله عليها.فهي م�ستودع �لبتولية 
بال دن�ص منذ ب�سارة �ملالك لها بحبلها وولدتها لكلمة 

�لله �ملتج�سد وحتى �نتقالها �إلى �ل�سماء.
�ل�سيدة �لعذر�ء �سفيعتنا �لأولى لدى رب �ملجد، و�إليها 
�ملطوبة من جميع  و�ملحن، وهي  �ل�سد�ئد  نلتجىء يف 

�لأجيال فلها كل �ملجد و�لتكرمي.
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و�لتعليم  �لثقافة  جلمعية  �لإد�رية  �لهيئة  �أقامت 
ع�ساء  حفل   2015/8/30 �لأحد  �لأرثوذك�سية 
بح�سور  �ل�سابق  �لإد�رية  �لهيئة  لرئي�ص  تكرميًا 
�ملد�ر�ص  ومدر�ء  �جلمعية  مكتب  و�أ�رضة  عائلته 
�لدكتور  �لقى  وقد  للجمعية.  �لتابعة  و�لريا�ص 
نينو  �ليا�ص  �ل�سيد  فيها  �سكر  كلمة  حمارنة  �ح�سان 
على جهوده �لطيبة وعطائه �لالحمدود يف خدمة 
�جلمعية وموؤ�س�ساتها منذ تاأ�سي�سها حيث كان مدققًا 
للفرتة 1967-1992 وع�سوً�  �جلمعية  حل�سابات 
�لفرتة  يف  �لإد�رية  �لهيئة  دور�ت  يف  منتخبًا 
�ملمتدة من �لعام 1992 وحتى �لعام 2012 و�أمينًا 

الجمعية  تكرم الرئيس السابق السيد الياس نينو

لل�سندوق يف �لفرتة 2002-2012 ورئي�سًا للهيئة 
�لإد�رية يف �لدورة 2014-2012 .

فيها رئي�ص  �سكر  كلمة  نينو  �ليا�ص  �ل�سيد  �لقى  وقد 
�لتكرمي  حفل  �قامة  على  �لإد�رية  �لهيئة  و�أع�ساء 
عديدة  ل�سنني  �لر�ية  مقدرً� جهودهم يف حمل  هذ� 
وما  ق�ساها  �لتي  �جلميلة  �لأيام  وم�ستذكرً�  قادمة 
و�سكر  �لعريقة،  �جلمعية  هذه  ربوع  يف  يز�ل 
تعاونهم  على  �ملد�ر�ص  ومدر�ء  �جلمعية  موظفي 

�أثناء فرتة رئا�سته للجمعية .
وبعد �لكلمات قدم رئي�ص �لهيئة �لإد�رية �لدكتور 
�ح�سان حمارنة ونائب �لرئي�ص �ل�سيدة نهى �أبو منه 
�سنودة لل�سيد �ليا�ص نينو درع �سجرة �حلياة تقديرً� 

لعطائه يف خدمة �جلمعية خالل �لعقود �ل�سابقة.
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لقاء العدد مع 
أسرة الشهيد  

القاضي الدكتور 
رائد زعيتر 

�ضهيد الوطن والبن البار للوطنية الرثوذك�ضية
عن  خمتلف  �لعدد  لهذ�  �ملحبة  ر�سالة  ��رضة  لقاء 
لحياء  �للقاء  هذ�  نخ�س�ص  �ل�سابقة،   �للقاء�ت 
ذكرى �ل�سهيد �حلي �لقا�سي �لدكتور ر�ئد زعيرت، 
لدفعة  �لرثوذك�سية  �لوطنية  �ملدر�سة  خريج 

1994.و�لذي ق�سى يف كنفها �أربعة ع�رض عامًا.
قامت �أ�رضة ر�سالة �ملحبة بزيارة و�لديه يف منزل 

�لعائلة  يوم  �خلمي�ص 2015/9/3 ،
يقال  ما  �أقل  لكن  بكلمات،  �للقاء  و�سف  ي�سعب 
منه  �أر�دت  لقاًء  وحميمًا،  عاطفيًا  لقاًء  كان  �أنه 
ما  �أنه  �ل�سهيد  لأ�رضة  �لتاأكيد  �ملحبة  ر�سالة  �أ�رضة 
ز�ل حيًا يف قلوب وعقول �أ�رضة �ملدر�سة �لوطنية 

�لأرثوذك�سية ل بل و�ملجتمع �لأردين.
خالل �للقاء حدثنا �لقا�سي عالء �لدين و�لد �ل�سهيد 
�لقا�سي  �لوحيد  لبنه  �ل�سخ�سية  �جلو�نب  عن 
عالء، كالمًا نابعًا من �لقلب، ت�سعر بعد �أن ت�سمع 
بًت  �نك  �ملكلوم  �لأب  من  �ل�سادقة  �لكلمات  تلك 
يف  �لتقيته  قد  تكن  مل  و�إن  �سخ�سيا  ر�ئد  تعرف 

�ل�سابق قط.
ولد �ل�سهيد ر�ئد زعيرت يف �لعام 1976، و�لتحق 
 4 �لعمر  من  بلغ  عندما  متاري  وهبة  برو�سة 
�نهى  حتى  بها  �لدر��سة  يف  و��ستمر  �سنو�ت، 

�لثانوية �لعامة بتفوق يف �لعام 1994.
لي�سل  وطموحه  بالقر�ءة  �سغفه  ر�ئد  عن  عرف 
�لى �على �ملر�تب �لعلمية. ورغبة منه يف ��ستكمال 
�لى  ر�ئد  �نت�سب  قانون،  كرجل  و�لده  م�سرية 
كلية �حلقوق يف �جلامعة �لردنية، وبعد �لتخرج 
�لتحق مبا�رضة بربنامج �ملاج�ستري يف جامعة عمان 

در��سة  فرتة  خالل  �لعليا.  للدر��سات  �لعربية 
�ملحامني  بنقابة  �لتدريب  ر�ئد  �نهى  �ملاج�ستري 
و�لتحق مبكتب و�لده للمحاماة. مل يتوقف طموح 
��ستكمل  بل  فح�سب  �ملاج�ستري  درجة  عند  ر�ئد 
در��سته يف درجة �لدكتور�ه وقدم ر�سالة حازت 
على مرتبة �لمتياز حول »�لقانون �لد�ستوري«.
�لقانون  در��سة  يف  �بنه  �سغف  �ل�سهيد  و�لد  ي�سف 
�ثناء  حتى  �لعدل،  بتحقيق  يحلم  د�ئما  كان  باأنه 
�إعد�ده لر�سالة �لدكتور�ه. كان ر�ئد جادً� يف تقدمي 
دولة  من  �أكرث  �لى  توجه  لذلك  لديه،  ما  �أف�سل 
�أطروحته. �لكافية لعد�د  �مل�سادر  عربية ليجمع 
عن  بحثا  وم�رض  ولبنان  �سوريا  �لى  يذهب  كان 
�مل�سادر �لعلمية. يف كثري من �ملر�ت كان ير�فق 

و�لد �ل�سهيد �بنه يف تلك �لرحالت.
يقول �لب: لي�ست �سدفة �أن تنال ر�سالة �لدكتور�ة 
�عجاب �جلميع خ�سو�سا ��ساتذة �لقانون. ح�سلت 
له  �إمتياز، وكان م�سهودً�  تقدير  �لطروحة على 

�نه قدم عماًل بحثيًا مميزً�.
عند بلوغه �سن 33 عاما حمل ر�ئد لقب دكتور يف 
�لقانون �لد�ستوري. خالل فرتة در��سته للدكتور�ة 
�لتحق �ل�سهيد باملعهد �لق�سائي �لردين، وعني بعد 

تخرجه من �ملعهد قا�سيًا يف حمكمة بد�ية عمان.
ليلى  �ل�سيدة  �لفا�سلة  �ملربية  �ل�سهيد  و�لدة  تتحدث 
�سوتها،  نربة  على  تطغى  و�لغ�سة  �جلابي  �أحمد 
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�لعبث  وعدم  �لقانون  �حرت�م  �سغره   منذ  تعلم 
عليه  �ألح  د�ئما  وكنت  �لقا�سي،  و�لده  باأور�ق 
�ن  �أرغب  وكنت  وحيدي  فهو  �لزو�ج،  مب�سالة 
�أرى �بناءه يحيطون بي، لكنه كان يرف�ص ويقول 
�أولويته  و�ن  للتاأجيل  قابل  �لزو�ج  م�رضوع  �أن 

�ليوم �حل�سول على درجة �لدكتور�ة.
بعد ح�سوله على �لدكتور�ة تزوج ر�ئد  من �ل�سيدة 
هبة ي�سار ملحي�ص ورزق بطفلني: ولد بكر ��سماه 

عالء تيمنا بو�لده وطفلة �أ�سماها �سما .
�لكتب،  يع�سق  ر�ئد  كان  �ل�سهيد:  و�لد  يقول 
بالنا�ص  �لتفكري  د�ئم  كان  عمله،  يف  وجمتهدً� 
بكل  ويحتفظ  �لعد�لة،  يحقق  وكيف  وم�ساكلهم، 
قر�ر  �أي  رد  يتم  مل  ��سدرها.  �لتي  �لقر�ر�ت 
�لعمل  يف  دقته  على  دليل  وهذ�  �أ�سدره،  ق�سائي 

وحر�سة على �د�ء �لمانة وحتقيق �لعد�لة.
قبل ع�رضة  �بنه  ترقية  كيف مت  �ل�سهيد  و�لد  ي�رضد 
�أيام من حادثة ��ست�سهاده حيث ح�سل على �لرتقية 
�لعا�رض  �ذ�ر 2014، و��ست�سهد يف  يف �لول من 

من ذ�ت �ل�سهر.
يقول �لب: قبل ��ست�سهاد ر�ئد بايام كان �لو�سع 
عالء  دخل  حيث  �سوءً�  يزد�د  لبنه  �ل�سحي 
�مل�ست�سفى. حتى يف تلك �لظروف �ل�سعبة ومر�ص 
�لنا�ص  م�سالح  على  حري�سا  ر�ئد  كان  �بنه، 

وحتقيق �لعد�لة يف �لق�سايا �لتي كان يتولها.
�أ�رضته  على  كال�ساعقة  ر�ئد  ��ست�سهاد  خرب  جاء 
وحمبيه وعلى كل �ن�سان يف هذ� �لوطن، �مل كبري 
وفاجعة حلقت بنا، ومما خفف م�سابنا �ننا �سعرنا 
�لفل�سطينيني.  وكل  �لردنيني  لكل  �بن  ر�ئد  �أن 
دفن  مر��سم  حلزننا.  وحزن  لملنا  تاأمل  �جلميع 
تلك  ومبقامه.  به  تليق  كانت  نابل�ص  يف  �ل�سهيد 

�لُلحمة �لوطنية خففت عنا �لكثري.
مل تكن ��رضة �ل�سهيد �لقا�سي ر�ئد زعيرت قد �سفيت 
بعد من جرح �غتيال �بنهم �لوحيد على يد �لغدر، 
تويف  �لذي  عالء  �لوحيد  �بنه  �ملوت  خطف  حتى 
�ثر م�ساعفات مر�ص مزمن ر�فقته منذ فرتة بعد 

��ست�سهاد و�لده بـ 19 يومًا.
هي  �ليوم  �ملها  من  يخفف  ما  �ن  �لعائلة  تقول 
�لذكرى �لطيبة لبنهم �ل�سهيد، وحمبة �لنا�ص له. 
�لتربع  �لعائلة  قررت  ر�ئد  �لقا�سي  ��ست�سهاد  بعد 
تلك  وحتديد�  مكتبته  متالأ  كانت  �لتي  �لكتب  بكل 
بنابل�ص  �لنجاح  مكتبة جامعة  �لى  بالقانون  �ملتعلقة 

لتكون فر�سة لتخليد ذكر�ه هناك.
�لوطنية  �ملدر�سة  مكتبة  �ل�سهيد  عائلة  �هدت  كما 
بابنهم  �خلا�سة  �لدكتور�ة  ر�سالة  �لرثوذك�سية 
لتكون ��سافة �لى جمموعة �لكتب �لتي تزخر بها 

مكتبة �ملدر�سة.
�أعادت  �ل�سهيد  با�رضة  �ملحبة  ر�سالة  ��رضة  لقاء 
�أيام �لطفولة و�ل�سنو�ت  �لكثري من �لذكريات عن 
�لوطنية  �ملدر�سة  ربوع  يف  �ل�سهيد  ق�ساها  �لتي 
و�لد  وجه  على  �لب�سمة  بث  لقاء  �لرثوذك�سية، 

وو�لدة �ل�سهيد.
نائب  م�سنات  يو�سف  �أ.د.  بح�سور  �للقاء  �أجري 
مقرر �للجنة �لثقافية و�ل�سيد �سامل جنمة ع�سو �لهيئة 
رعد  دينا  و�ل�سيدة  �لثقافية  �للجنة  ع�سو  �لإد�رية 
يغنم من�سقة م�رضوع تكرمي �ل�سهيد �لقا�سي �لدكتور 
ر�ئد زعيرت و�لأ�ستاذ عطالله هنديله مدير �لعالقات 
�لعامة بتاريخ 2015/9/3 وبح�سور و�لد وو�لدة 

�ل�سهيد وزوجته و�بنته وو�لد وو�لدة �لزوجة.
وقد �سبق �أن قام زمالء �ل�سهيد بعدة زيار�ت لعائلة 

�ل�سهيد مما كان له �أطيب �لأثر يف نفو�سهم.
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ر�ئد  �لدكتور  �ل�سهيد  ركن  مل�رضوع  �إ�ستكماًل 
�لذي مت �جنازه من قبل فريق عمل ي�سم   زعيرت 
زمالء وخريجني و�أولياء �أمور يف مكتبة �ملدر�سة 
لذكر�ه  تخليدً�  �ل�سمي�ساين   / �لأرثوذك�سية  �لوطنية 
جلمعية  �لإد�رية  �لهيئة  رئي�ص  بح�سور  لقاء  �أقيم 
�لدكتور�ح�سان  �لأرثوذك�سية  و�لتعليم  �لثقافة 
�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية ومدير  حمارنة وعدد من 
�ملدر�سة �لأ�ستاذ مو�سى �سعبان وعدد من �لإد�ريني  
�لذين  �لعمل  وفريق  �لثقافية  �للجنة  من  و�أع�ساء 

تبنو� �جناز هذ� �مل�رضوع.
�لإد�رية جلمعية  �لهيئة  �سلم رئي�ص  �للقاء  ويف هذ� 
�لدكتور�ح�سان  �لأرثوذك�سية  و�لتعليم  �لثقافة 
�لطلبة  �أمور  و�أولياء  �ملدر�سة  خريجي  حمارنة 
تكرمي  �سهاد�ت  �مل�رضوع  باإجناز  �ساهمو�  �لذين 
وتقديرعلى مبادرتهم، موؤكد� يف كلمة له �عتز�ز 
�ملدر�سة بخريجها �ل�سهيد ر�ئد زعيرت �لذي ق�سى 
طفولته و�سنو�ت �سبابه �لولى يف ربوع �ملدر�سة.

وقال حمارنة »نعتز بالدم �لذي قدمه �ل�سهيد على 
�أعاد  فل�سطني، ر�ئد زعيرت حيث   �أر�ص وثرى 
�لبو�سلة �لى �لجتاه �ل�سحيح نحو ق�سيتنا �لعادلة 

�لق�سية �لفل�سطينية«.
و�أ�ساف »كلنا �بناء وطن و�حد، و�أ�سا�ص عملنا هو 
�لولء و�لإنتماء للبلد، فنحن كم�سلمني وم�سيحيني 

جتمعنا ر�سالة و�حدة ووطن و�حد«.
وقد �سًلم زمالء �ل�سهيد ن�سخة من كتاب مت �إجنازه 
�لوطنية  �ملدر�سة  �أ�رضة  وبني  بينهم  م�سرتك  بجهد 
تعبريية  ر�سائل  على  �إحتوى  �لذي  �لأرثوذك�سية 
وحتى  �لأول  �ل�سف  من  �ملدر�سة  طلبة  باأقالم 
بالذكرى  �لإحتفاء  �سياق  يف  ع�رض  �لثاين  �ل�سف 

بت�سليم  �ل�سهيد  زمالء  لإ�ست�سهاده.وقام  �لأولى 
باإخر�جه  تربعت  �لذي  �لكتاب  من  ن�سختني 
وطباعته �ملطبعة �لوطنية، �لأولى  لرئي�ص �لهيئة 

�لإد�رية و�لثانية ملدير �ملدر�سة.
ويحتوي �لكتاب على �لر�سائل �لتعبريية �لتي كتبها 
طلبة �ملدر�سة �لوطنية �لأرثوذك�سية، �ملدر�سة �لتي 
زعيرت  ر�ئد  �لدكتور  �لقا�سي  �ل�سهيد  فيها  در�ص 
�لذكرى  يف  بال�سهيد  �لإحتفاء  �سياق  يف  وذلك 
�لأولى لإ�ست�سهاده، بعد �أن قام معلمو �للغة �لعربية 
بالتحدث مع �لطلبة عن ما حدث مع ر�ئد، وعن 
�لدكتور  �لقا�سي  �ل�سهيد  قر�ءة  ركن   « م�رضوع 

ر�ئد زعيرت«.
�ملكتبة  يف  تخ�سي�سه  مت  �لذي  �لركن  وي�ستمل 
فنية تتكون  �لقا�سي ر�ئد زعيرتعلى حتفة  لل�سهيد 
من  بز�وية  �خلا�ص  �لول  �جلزء  �أجز�ء:   3 من 
بحقوق  �ملتعلقة  �خلا�سة  �لجز�ء  تتناول  �ملكتبة 
�لن�سان و�لقانون �لدويل، �لردن، وفل�سطني، 
ب�سجرة،  مرتبطة  طاولة  فهو  �لثاين  �جلزء  �ما 
من  نوع  �ختيار  على  �لعمل  فريق  عمل  حيث 
اال�شجار الداخلية، وترمز ال�شجرة الى االرتباط 
بني �لن�سان و�لر�ص، �ما �جلزء �لخري للوحة 
�لفنية فهو جد�رية ت�سم كتابات لطلبة �ملدر�سة من 
�ل�سف �لول �لى �لثاين ثانوي ي�سفون بها �ل�سهيد 
�ل�سهيد  وجه  ظل  تعك�ص  �جلد�رية  �أن  كما  ر�ئد. 

ر�ئد زعيرت.
بها  و�سف  �لتي  و�لر�سومات  �لكلمات  وفاقت 
لذلك  للركن،  �ملخ�س�سة  �مل�ساحة  �ل�سهيد  �لطلبة 
كل  يحوي  كتاب  ��سد�ر  �لى  �خلريجون  بادر 

�لكتابات و�لر�سومات. 
فكرة  �أن  �رضحها  يف  عليان  هنا  �ملهند�سة  وبينت 
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�لركن »�لهدف من و�سع �لطاولة هي خلق م�ساحة 
يف  �ملخ�س�سة  �لكتب  �ن  كما  �لطلبة،  بني  للحو�ر 
حياة  مب�سرية  ترتبط  مو�سوعات  تتناول  �لركن 
�لن�سانية  بحق  و�لنتهاكات  زعيرت  ر�ئد  �ل�سهيد 

�لتي قامت بها �جلهة �لتي �غتالته«.
ذكرى  لتخليد  �ملكتبة  �ختيار  ور�ء  �ل�سبب  وحول 
فادي  �ل�سهيد  زميل  قال  ر�ئد  �ل�سهيد  �لر�حل 
�لن�سا�سيبي:  »�ل�سهيد كان �سغوفا بالقر�ءة وكثري� ما 
كان يحب �ن مي�سي وقته يف �ملطالعة و�لقر�ءة«، 
�لركن  من  »�لهدف  عبود   هاين  زميله  و��ساف 
تخليد ذكرى �ل�سهيد وتعريف كل �لجيال �لقادمة 
وكر�مة  �لوطن  �سبيل  يف  وت�سحيته  بال�سهيد 

�لن�سان«.
وبينو� �أن فكرة تا�سي�ص ركن لتخليد ذكرى �ل�سهيد 
جاءت بعد ��ست�سهاده مبا�رضة، حيث بادر زمالوؤه 
للتو��سل مع �جلمعية و�ملدر�سة و�لتفكري مبا ميكن 
فعله لتخليد ذكرى �ل�سهيد. وبعد �لتفكري مت طرح 
�لتربعات  جمع  على  �لعمل  ومت  �لركن،  فكرة 
لتاأ�سي�ص �لركن ��سافة �لى تربع خريجة �ملدر�سة 
�ملهند�سة د�نية ق�سو�ص و�رضيكتها �ملهند�سة هنا عليان 
بت�سميم  �لهند�سية  للخدمات  �لق�سو�ص  مكتب  من 
�لركن و�ل�رض�ف على تنفيذه. وقد تربع خريج 
�ملدر�سة جميل �حللو وخريجة �ملدر�سة ر�نيه �حللو 
)�رضكة حلو �لتجارية( باملو�د �خلام لإن�ساء �لركن.

ودعمت جمعية �لثقافة و�لتعليم �لرثوذك�سية مبادرة 
بالذكر  �جلدير  ومن  باملبادرة.  ورحبت  �خلريجني 
�ل�سهيد  و�لد  بح�سور  �لركن  �فتتاح  مت  قد  كان  �نه 

ي�سار  زوجته  وو�لد  �سما  و�بنته  هبة  وزوجته  ر�ئد 
ملحي�ص وذلك بالذكرى �ل�سنوية �لولى ل�ست�سهاده.
�ل�سهيد  و�أ�سدقاء  زمالء  ��ستذكر  حديثهم  ويف 
�سفات رفيق طفولتهم، �ذ كان يت�سم ب�سمو �أخالقه 
وح�سن �سلوكه وثقافته وع�ساميته و�ل�رض�ر على 
�أكادمييا،  متفوقًا  وكان  دوما،  �لف�سل  حتقيق 

ومنوذجًا وقدوة لالن�سان �ل�سالح.
�ل�سيد فادي �لن�سا�سيبي زميل ر�ئد خريج �ملدر�سة 
قال:  نذكر ر�ئد كطالب حمرتم و�سادق،فقد كان 
در��سيا  متفوقًا  وكان  لنا  وقدوة  ر�سالة  �ساحب 
هادئ  جميل،  خط  �ساحب  جمتهدً�،  ومثابرً� 

�لطباع وودودً�.
وي�سيف زميله هاين عبود: ��ستمرت �سد�قتنا حتى 
�نتهاء �لدر��سة، وبعد ذلك ذهب كل منا يف حال 
ومنا  �خلارج  يف  للدر��سة  ذهب  من  منا  �سبيله. 
من تفرغ لعمله، �لى �ن جاءنا نباأ ��ست�سهاد ر�ئد. 
خالل حياته متكن ر�ئد من جمعنا ويف مماته كذلك 

�عاد جمعنا.
ح�رض �للقاء نيابة عن زمالء �ل�سهيد كل من :

فادي �لن�سا�سيبي ، هاين عبود، زيد بقيلي،  �سامي 
جزر�وي �سامر خوري.

خريجو �لفوج �لثالث و�لع�رضون دفعة 1994 

رحم اله �ضهيدنا واأ�ضكنه ف�ضيح جناته 
حرر �لقاء �لإعالمية 
ندين النمري عكاوي

ع�سو �للجنة �لثقافية
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رحلة اليونان

لقاء الطفولة الخامس

�سارك 42 ع�سوً� من �سبيبة �لقدي�ص بطر�ص - �ل�سمي�ساين و �سبيبة ميالد �ل�سيدة �لعذر�ء – جبل �لتاج يف خميم روحي 
بعنو�ن » على درب �لقد��سة، �لعامل و�لدير و�أنا« يف مدينة ت�سالونيك �ليونانية،خالل �لفرتة 2015/7/22-16،  
و�لذي ت�سمن  زيار�ت �لى �لديرة �ملعلقة – ميتريو�، دير رئي�ص �ملالئكة ميخائيل يف جزيرة ثا�سو�ص، �لديرة 
يف مدينة در�ما، دير �لقدي�ص يوحنا �ملعمد�ن على حدود بلغاريا بال�سافة �لى زيارة �لديرة و�لكنائ�ص يف مدينة 

ت�سالونيك و�سو�حيها ورحلة بحرية حول جبل �ثو�ص �ملقد�ص. 

وبح�سور  نينو  �إليا�ص  �ل�سيد  رعاية  حتت 
حد�د  �أمل  �لأخت  �لأحد  مد�ر�ص  مقرر 
�أقيم لقاء �لطفولة �خلام�ص بعنو�ن »�أك�سنها/ 
�ملو�فق 8/1  �ل�سبت  فلك نوح« وذلك يوم 
من  مر�سدً�   45 و  طفل   202 ومب�ساركة 
يف  للجمعية  �لتابعة  �لأحد  مر�كز  جميع 
�إلى م�ساركة  �إ�سافة  �أنحاء �ململكة،  خمتلف 
�لأرثوذك�سية.  �لنه�سة  �سبيبة  من  فاعلة 
املدر�شة  الن�شاط يف  االأول من  اإبتداأ اجلزء 
بعد  �ل�سمي�ساين  �لأرثوذك�سّية/  �لوطنية 
فيلم  عر�ص  ومت  �لإفطار،  وجبة  تناول 

كرتوين لالأطفال يحكي ق�سة نوح وبناء �لفلك، ومن ثم مت تقدمي عر�ص م�رضحي تفاعلي لالأطفال يحاكي عنو�ن 
�للقاء مب�ساركة فاعلة و�إبد�عية من �لأخ ر�كان �م�سيح/مركز �ل�سمي�ساين وتقدمي �أيقونة �لع�ساء �لأخري لر�عي �حلفل 
�ل�سيد �ليا�ص نينو مبنا�سبة عيد �سفيعه �لنبي �يليا وتقدير� جلهوده يف خدمة مد�ر�ص �لأحد. و�أخريً� مت �لتوجه لل�سفوف 

وعمل �أ�سغال يدوية/ فلك نوح ملختلف �لفئات �لعمرية. وبهذ� �أختتم �جلزء �لأول من �للقاء.
مت ��ستكمال فعاليات �جلزء �لثاين يف مركز هيا �لثقايف وبدعم �سخي غطى تكاليفه كاملة �رضكة م�سانع �لدهانات �لوطنية/ 
نا�سونال حيث مت توزيع �لأطفال على فرق وتناول وجبة �لغذ�ء �إ�سافة �إلى ح�سور �لطلبة لعدة فعاليات و�أن�سطة منها 

م�رضحية وقبة فلكية ومطبخ لالأطفال وحديقة مرورية و�ألعاب. ويف �خلتام مت توزيع هد�يا ت�سجيعية لالأطفال.
وهنا نود تقدمي خال�ص �ل�سكر و�لتقدير جلميع �ملر�كز �مل�ساركة وبالأخ�ص مركز �ل�سمي�ساين و�لأخ �لعزيز �سلطان 

بيرتو و�إلى مكتب مد�ر�ص �لأحد على دعمهم وم�ساركتهم.
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نتها،  و�سُ �لبتولية  حفظت  ميالدك  يف 
وتركته  �لعامل،  �هملت  ما  ُرقادك  ويف 
يا و�لدة �لله، لأنك �نتقلت �لى �حلياة. 
مبا �نك �أُم �حلياة، فب�سفاعاتك �أنقذي من 

�ملوت نفو�سنا.
بربكة قد�ص �لر�سمندريت خري�ستوفور�ص 
�ل�سيدة  دير  رئي�ص  �لوقار  جزيل  عطا�لله 
�لعذر�ء ينبوع �حلياة - دبني ومعه قد�ص 
جزيل  قاقي�ص  �ثنا�سيو�ص  �لر�سمندريت 
�لوقار و�أخوية �لدير �أُقيم �لُقد��ص �لإحتفايل 
بدير �ل�سيدة �لعذر�ء ينبوع �حلياة - دبني، 

�لدير �لأرثوذك�سي �لأول بالأردن مبنا�سبة عيد رقاد و�لدة �لله و�إنتقالها باجل�سد �لى �ل�سماء.
ومن خالل جهود �لتن�سيق بالإعد�د و�لرتتيب �مُل�سبق مع �للجنة �لتن�سيقية لل�سبيبة �لأرثوذك�سية بالأردن ودعوتها 
لل�سبيبات �لأرثوذك�سية مب�ساركتها هذ� �لحتفال �لكبري، �ساركت �سبيبة �لقدي�ص بطر�ص �ل�سبيبة �جلامعية و�لعاملة 
�لتابعة جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية باخلدمة كعادتها مثل كل عام بالتعاون مع �أ�سدقاء دير �ل�سيدة �لعذر�ء 
�لأرثوذك�سية  �لعربية  �لنه�سة  جمعية  و�سبيبة  �لأرثوذك�سية  و�لتعليم  �لثقافة  جمعية  و�سبيبة  دبني   - �حلياة  ينبوع 
و�سبيبة كني�سة �لقدي�ص نيقولو�ص - ماركا و�سبيبة كني�سة �لقدي�سني ق�سطنطني وهيالنة - مرج �حلمام و�سبيبة كني�سة 
و�مل�ساركة  �لأرثوذك�سية  ك�سافة ومر�سد�ت عمان  و�ي�سًا مب�ساركة جمموعة  �لتاج  - جبل  �لعذر�ء  �ل�سيدة  ميالد 
– �ل�رضيح، �لله يحميهم ويبارك فيهم. وبهذ� كان  �لر�ئعة لأ�سحاب �ل�سوت �جلميل جوقة �لقدي�ص نيقولو�ص 
�لحتفال مميزً� ور�ئعًا جدً� وبح�سور مميز وكبري لأكرث من �ألف وخم�سمائة موؤمن من مناطق �أُردننا �لغايل كافة. 
حيث نال �جلميع بركة هذ� �لدير �مُلقد�ص �أعاده �لله علينا وعلى كني�ستنا �لأرثوذك�سية عامة وكني�ستنا �لأرثوذك�سية 

�ملقد�سية �أُم �لكنائ�ص خا�سة باألف خري و�سالم.
حمى �لله �أوطاننا و�أُردننا �لغايل ومليكنا �مُلفدى و�أد�م �لعياد و�ملحبة علينا جميعًا ،وكل عام و�أنتم بالف خري .. .

جبل  مركز  لطلبة  �لتا�سع  �لعمل  خمّيم  �أقيم 
�لعذر�ء/جبل  �ل�سّيدة  �لتاج يف كني�سة ميالد 
�لتاج من 13-14\8\2015 بهدف تعزيز 
على  و�لتدريب  لكني�ستهم  و�لولء  �لنتماء 
وتنمية  �ليومّية  الة  و�ل�سّ �مل�سبحة  �سالة 
�جلماعّي.  و�لعمل  و�لتعاون  �ملحّبة  روح 
و�لذي  �لإلهّي  �لقّد��ص  يف  �لطلبة  و�سارك 
تر�أ�سه �لأب �سابا �ل�سايج، وقامو� بود�عه 
قام  كما  قطر.  دولة  �إلى  �نتقاله  مبنا�سبة 
�ملخيم  بزيارة  حد�د  ثيوذورو�ص  �ل�سما�ص 
و�لطالع على �جناز�ت �لطلبة يف �ملحافظة 

على نظافة �لكني�سة.

عيد الرقاد

مخيم العمل التاسع لمركز جبل التاج
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الدورات
الدارة ال�ضفية

با�رض�ف   2015  /  8  /15-  13 بتاريخ  �ملدر�سة  يف  �جلدد  للمعلمني  �ل�سفية  �لد�رة  بعنو�ن  عمل  ور�سة  ُعقدت 
�لدكتور علي جرب�ن من موؤ�س�سة Rethinkers  بو�قع 10 �ساعات تدريبية

حتليل الن�ضو�ش العربية 
ُعقدت ور�سة عمل بعنو�ن حتليل 
�لن�ســو�ص �لعــربية ملعلـمي �للغة 
بتاريخ  �ملدر�سة  �لــعــربية  فــي 
با�رض�ف   2015  /  8  /19-  18
 10 بو�قع  �ملا�سي  �سكري  �أ.د 

�ساعات تدريبية 

الر�ضاد الرتبوي 
ُعــقـــدت ور�ســة عمل للمر�سدين 
مو�سى  �لدكتور  قدمها  �لرتبويني 
مطــارنــة  فــي �ملــدر�سة بتاريخ 
18 -20 / 8 / 2015 بو�قع 12 

�ساعة تدريبية.

ال�ضالمة العامة والتعرف على اأجهزة املختربات
ُعقدت ور�سة عمل مل�رضيف �ملخترب�ت �لعلمية  قدمتها �ل�سيدة روجينا �أبو منه   بتاريخ 25 – 2015/8/27 بو�قع 9 

�ساعات تدريبية.
اللوح اللكرتوين

ُعقدت ور�سة عمل للمعلمني �جلدد يف �ملدر�سة  بالتعاون مع �رضكة هيتا�سي حول ��ستخد�م �للوح �للكرتوين  بتاريخ 
2015/8/24
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�لفح�ص    • �ملر�سية   �ل�سرية    •
�ملخربي  �لفح�ص    • �ل�رضيري  
و  �ليوريا  �لدم  و  �لكلى  لوظائف 
�ل�سور     • �لدم   يف  �لكرياتنني 
�لكلية  من  عينة  �أخذ    • �ل�سعاعية  
�لف�سل  درجة  معرفة  و  فح�سها  و 
عالج  �إلى  �ملري�ص  يحتاج  هل  و 

دو�ئي �أو زر�عة كلية .
الدكتور

عودة ال�ضلمان

الفشل الكلوي
هو �لتوقف �لبطيء �أو �ملفاجئ لوظائف �لكلى و �لتي 
�إلى  يوؤدي  تاأدية وظائفها مما  �لقدرة على  �لكلى  تفقد 
�إختالل عام يف �ل�سو�ئل و �لأمالح يف ج�سم �لإن�سان .

و �لكلى هي عبارة عن زوج من �لأع�ساء على �سكل 
حبة �لفا�سوليا تقعان على جانب �جل�سم �خللفي باملنطقة 
�لتي حتت �لأ�سالع و هي �لتي من خاللها مير �لدم 
لفلرتته من �ل�سو�ئب و �ل�سموم و �لف�سالت و طرحها 

�إلى خارج �جل�سم على �سكل بول .
اأنواع الف�ضل الكلوي : هنالك نوعان من �لف�سل �لكلوي:
تاأدية  يف  مفاجئ  خلل  هو  و  �حلاد  �لكلوي  �لف�سل   )1

�لوظائف ب�سكل مفاجئ وملدة ما يقارب ب�سعة �أيام .
2( �لف�سل �لكلوي �ملزمن وهو خلل يف تاأدية �لوظائف ب�سكل 
بطيء و قد ياأخذ �أ�سهر� عديدة �أو �سنو�ت من �لو�سول �إلى 
�إلى  �ملرحلة �لنهائية لوظيفة �لكلية و �لتي تقل ن�سبة عملها 
�أقل من ع�رض وظيفتها مما يوؤدي �إلى نق�ص يف كمية �إدر�ر 
�لبول �إلى �أقل من )30 ملم ( لكل �ساعة و قد تتطور �إلى 

عدم �لقدرة على �إخر�ج �لبول �أو طرحه نهائيا .
�لكلية،  قبل  �أ�سباب   : �إلى  �لأ�سباب  تق�سم   : الأ�ضباب 
�أ�سباب يف نف�ص �لكلية، �أ�سباب بعد �لكلية ولكن ب�سكل 
 •  . �ملزمنة  �حلادة  �لكلى  �إلتهابات   •  : �لأ�سباب  عام 
 • �ل�سغط.   و  �ل�سكري  باأمر��ص مثل  �جل�سم  �إ�سابة 
�لغذ�ء  تناول بع�ص �لأدوية .• عاد�ت غذ�ئية يكون 

غري متو�زن من حيث �لنوع و �لكم .
�أعر��ص لفرتة  باأية  قد ل ي�سعر �ملري�ص  الأعرا�ش:  

طويلة و لكن من �أهم �لعر��ص :
و  �لذهني  و  �جل�سدي  �لإرهاق  و  بالتعب  �ل�سعور   •
يف  نق�ص   • �لنف�سية   و  �لع�سبية  �حلالة  ��سطر�بات 
• تورم  �لبطن  و  �خلا�رضة  معدل �إدر�ر �لبول  • �أمل 
باقي  �إلى  �لتورم  يتطور  قد  و  �ل�سفلية  �لأطر�ف  يف 
�لدم كال�سد�ع  �إرتفاع �سغط  �أنحاء �جل�سم • �أعر��ص 
حكة   • �جلن�سي  �ل�سعف   • �لتنف�ص  �سعوبة   • �لقيء  و 
 ( �أعر��سه  و  �لدم  فقر    • �ل�سهية  فقد�ن    • باجل�سم 
�ل�سحوب و �لدو�ر و فقد�ن �لتو�زن و قلة �لرتكيز ( و 

لني �لعظام لنق�ص فيتامني )د(  
 : عو�مل  عدة  على  �لت�سخي�ص  يعتمد   : الت�ضخي�ش 

العالج : • �حلمية �لغذ�ئية على �أن يكون غذ�ء مري�ص 
�للحوم  و  �لبي�ص  مثل  �لربوتني  قليل  �لكلوي  �لف�سل 
بالطعام  �ملوجود  �مللح  كمية  خف�ص   - �لبقوليات   و 
و كذلك �لبوتا�سيوم �ملوجود يف �ملك�رض�ت و �لكريب 
فوت و �لربتقال •  �إعطاء بع�ص �لفيتامينات مثل )د( 
�لدم  �سغط  لتخفي�ص  �أدوية    • فيه  �لنق�ص  لتعوي�ص 
و  �ل�سيطرة   • �لدم  فقر  لعالج  �ليروبيوتني  حقن   •

معاجلة �لأمر��ص �مل�سببة للف�سل �لكلوي كال�سكري 
�لدم  تنقية  عملية  عن  عبارة  وهو   : �لكلوي  �لغ�سيل   •
�لإنفاذ  �سائل  حملول  مع  مبعاملته  �ل�سامة  �ملو�د  من 
�لإنفاذ   )1  : �لكلوي  �لف�سل  و  �لبالزما  تركيبة  ي�سبه 
�لبريوتوين وهو �ملوجود يف جوف �لبطن كغطاء جلد�ر 
�لبطن و �لأح�ساء . 2(  �لإنفاذ �لدموي و يتم �إخر�ج دم 
�لذي  �لفلرتة  �ملري�ص من ج�سمه و متريره عرب جهاز 
�ملري�ص. 3( زر�عة  �إلى ج�سم  �إعادته  ثم  بتنقيته  يقوم 
كان  �إذ�   %95 حو�يل  �لزر�عة  جناح  ن�سبة  و   : �لكلى 
�ملتربع حيا و من �أحد �أقارب �ملري�ص كالأخ �أو �لأخت 
�أو �لأب �أو �لأم و فيه 80% ن�سبة �لنجاح �إذ� كانت �لكلية 
) بعد �لزر�عة تتح�سن  �ملتربع بها من �سخ�ص متوفٍ  
�إذ�  و   ، �جلن�سية  و  �لنف�سية  و  �جل�سدية  �ملري�ص  قدرة 
�ملادية و  �لناحية  �لغ�سيل من  و  �لزر�عة  ما بني  قورن 

على �ملدى �لبعيد جند �أن �لزر�عة �أقل كلفة (
الوقاية:  تتم �لوقاية مبعاجلة �لأ�سباب �آنفة �لذكر :

عالج   •  . �ملتكررة  �لبولية  �لإلتهابات  كمعاجلة   •
و  �ل�سكري  ومر�ص  �لدم  �سغط  كمر�ص  �لأمر��ص 
�لن�سبة  حدود  يف  �لدم  يف  �ل�سكر  م�ستوى  على  �ملحافظة 
�إ�ست�سارة  بدون  طبية  عقاقري  �أية  تناول  عدم  �لطبيعية.• 
�لطبيب �ملخت�ص و منها �أدوية �لروماتزم و �مل�سكنات. •  
معاجلة �أي ت�سوهات يف �لكلية �أو ح�سى �لكلى و متابعتها.

ودرهم وقاية خري من قنطار عالج
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يتقدم رئي�ص و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية بالتهنئة 
و�لتربيك لكل من:-

�لزميلة مدلني بحدو�سه �سبيط من مدر�سة �ل�سمي�ساين  وزوجها �ل�سيد �ليا�ص �سبيط 
مبنا�سبة �كليل �بنتهم �إيفون على �ل�سيد �سمري طويل كما يهنئون �ل�سيد �نطون �لطويل 

وزوجته مبنا�سبة �كليل �إبنهم �سمري بتاريخ 2015/8/28 .
�لزميل �لأب يو�سف حمارنة وزوجته �لزميلة لي�سا كر�د�سه باملولود �جلديد عبد�لله كما 

ويهنئون قد�ص �لأب عبد�لله حمارنة باحلفيد عبد�لله.بتاريخ 2015/8/4
تهنئة للزميل فر��ص قطامي من مدر�سة �لأ�رضفية مبنا�سبة �خلطوبة على �لآن�سة دينا دبابنه 

بتاريخ 2015/8/6

تهنئة وتربيك

(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùŸG …Îe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°S’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ≥«Ø°T ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 øjóf  ,¬∏jóæg ¬∏îf  ∞°Sƒj.Ω  ,  ¿Éª∏°ùdG  ÜƒjCG  √OƒY .O  ,¬ª‚ ≈°ù«Y ⁄É°S  PÉà°S’G:IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .á«©ª÷G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg Êƒ°†fCG ˆGÉ£Y PÉà°S’Gh ∂°ûc »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,…hÉµY …ôªædG

äÉæ°ùe …Îe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

المعونة..
بربكة �لقدي�ص بطر�ص وب�سفاعة و�لدة �لله كلية �لقد��سة 
قامت �سبيبة �لقدي�ص بطر�ص بتجهيز وترتيب معونة عيد 
رقاد و�لدة �لله و�نتقالها باجل�سد �إلى �ل�سماء م�ساء �ل�سبت 
و�مل�سوؤولية  �ملحبة  ملوؤها  بقلوب  لنحملها   2015/8/29
خلم�ص وع�رضين عائلة كعادتها �ل�سنوية منذ ثمانية �عو�م 

حيث نفتقد �سبعني عائلة ثالث مر�ت يف �لعام.
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رئي�ش واأع�ضاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�ضية وجميع اأع�ضائها العاملني 
واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�ضاركون اأ�ضحاب العزاء حزنهم وي�ضاألون الله اأن 

مينحهم ال�ضرب،والى جنات اخللد: 
• �آل جري�سات بوفاة �ملرحوم فار�ص خليل جري�سات وتعزية خا�سة للزميل عدنان جري�سات بوفاة �بن عمه.

• �آل فانو�ص و�آل �أبو غز�لة بوفاة �ملرحومة رفيقة �أبو غز�لة و�لدة �ملهند�ص عازر فانو�ص ع�سو �لهيئة �لإد�رية مقرر 
جلنة �لأبنية و�لأمالك. 

• �لزميل �لدكتور خليل �لأطر�ص بوفاة زوجة و�لده )خالته( �ملرحومة ماري �ل�سوملي �لأطر�ص.
• �آل �لدلو و�آل حنحن بوفاة �ملروحومة ملكه د�ود �لدلو » �أم نخله« تعزية خا�سة للزميلة نهى حنحن بوفاة و�لدتها 

وللزميلة لنا طوبا�سي بوفاة جدتها.
 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�ضم الرب مباركًا.

املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�ش واأع�ضاء الهيئة الدارية بال�ضكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�ضخي
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ش �ضفيق نينـو

»ول تخافوا من الذين يقتلون اجل�ضد ولكن النف�ش ل يقدرون اأن يقتلوها،  بل خافوا 
باحلرى من الذي يقدر اأن يهلك النف�ش واجل�ضد كليهما يف جهّنم« )متى28:10(

تف�ضريها
ه من �ل�سيِّد �مل�سيح �إلى كل و�حد فينا،  فهو يخربنا مقدمًا عن �لآلم �لتي �سنو�جهها و�لتي  هذ� �لكالم موجَّ  
�أن يوؤذوها يف �سيء،   �أج�سادنا �لتي هي م�سكن �لروح وبذلك يطلقون �لروح ول ي�ستطيعون  �إلى حد قتل  ت�سل 
ولهذ�  و�لقدي�سون.   �ملالئكة  تر�فقها  خالقها  �إلى  فت�سعد 
بذلو� دماءهم  �لقدي�سون �جلهاد حتى  �ل�سهد�ء  �حتمل  فقد 
ومل ينكرو� �ملخلِّ�ص ومل يخافو� �لقتل �جل�سدي ومل يهابو� 
�إن�سانًا ومل يفقدو� �سالمهم ورجاءهم بالذي قال لهم »فكل 
من �عرتف بي قّد�م �لنا�ص �عرتف �أنا �أي�سًا به قّد�م �أبي 
�لذي يف �ل�سماو�ت،  ولكن من �أنكرنى قّد�م �لنا�ص �أُنكره 

�أنا �أي�سًا قّد�م �أبي �لذي يف �ل�سماو�ت« )مت32:10( .
�ل�سطهاد  �سغط  حتت  �مل�سيح  ينكرون  �لذين  هوؤلء 
ويفقدون �لرجاء ينالون غ�سبًا ودينونة ونارً� ل ُتطفاأ يف 
جهنَّم،  وبذلك يقول �لر�سول »لأنه قد وهب لكم لأجل 
�مل�سيح ل �أن توؤمنو� به فقط،  بل �أي�سًا �أن تتاأملو� لأجله« 

)فيل29:1( .
�أما عقاب  �جل�سدية،   و�لعذ�بات  لاللم  ي�سع حدً�  �لقتل 
�لنف�ص فاأبدي،  فهذ� ما يجب علينا �أن نخافه وهو عقاب 
من ينكر �مل�سيح،  فالله �لذي مل ي�سفق على �بنه بل بذله 
لأجلنا �أجمعني كيف ل يهبنا �أي�سًا معه كل �سيء ؟. »من 
�سيف�سلنا عن حمبة �مل�سيح؟  �أ�سدة �أم �سيق �أم ��سطهاد �أم 

جوع �أم ُعري �أم خطر �أم �سيف؟« )رو35-32( .
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