
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 246( ال�شنة الواحدة والع�شرون ت�شرين الثاين 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 (

عيد ميالد ربنا ي�سوع الم�سيح بالج�سد هو راأ�س العياد. وكل الأعياد ال�سيِّدية الأخرى، الظهور، التجلِّي، 
الآلم، ال�سلب، القيامة وال�سعود تتبع الميالد. فلول الميالد ما كانت قيامة ولول القيامة ما كان لهدف التج�سد 
اأن يتحقَّق. كل هذه الأعياد واحدة ونعي�س اأحداثها في كل قدا�س اإلهي،  وبح�سب الآباء كل عيد هو ميالد وكل 

عيد هو ف�سح وكل عيد هو عن�سرة. ون�سترك من خالل القدا�س الإلهي بُكل اأحداث التج�سد الإلهي.

ميالد السيِّد المسيح بالجسد
»التجسد اإللهي«

الدكتور احسان حمارنة 

يفتتح بازار اجلمعية 
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جاللة امللكة رانيا العبداهلل 
تسلم مدير املدرسة 

شهادة االعتمادية الصحية  

صفحة 5

سمو االمرية بسمة تكرم 
الفائزين مبسابقة رسم 

امللتقى الرتبوي  

صفحة 5

لقاء العدد 
مع املهندس 
سعيد ابو جابر

صفحة 9+8

اإعداد : اليا�س �شفيق نينـو

ان ميالد الم�سيح هو حدث تاريخي لأنه جرى في لحظة محددة من التاريخ عندما كان اأوغ�سط�س قي�سر امبراطورًا لروما 
د النجيليون على تاريخية الحدث،  وهذا يعني اأن الم�سيح قد اتخذ ج�سدًا ب�سريًا حقيقيًا  وهيرود�س حاكمًا لليهودية،  وقد �سدَّ
د مظهر خارجي اأو خيال واأن الإله الكامل والإن�سان الكامل قد اأ�سبح موجودًا واأن ما جرى للم�سيح  واأن التج�سد لم َيُكن مجرَّ
اإنما جرى مرة واحدة فقط في التاريخ .  لهذا قال القدي�س يوحنا الدم�سقي اأن الم�سيح هو »الأمر الجديد تحت ال�سم�س« وهذا 
ر وهي نتيجة  ر.  ولدة الإن�سان تتكرَّ يعني اأنه منذ خلق العالم والإن�سان لم يكن هناك اأي جديد في العالم لأن كل �سيء يتكرَّ

كلمة الله »نعمل الإن�سان على �سورتنا ك�سبهنا واأَثمروا واكثروا وامالأوا الأر�س واخ�سعوها« )تك28-26:1( .
ن�سيد المالئكة المميَّز »المجد لله في الأعالي وعلى الأر�س ال�سالم« )لو14:2( هذا ال�سالم هو الذي اأتى مع ولدة الم�سيح،  

وهو الذي اأعطى الإن�سان ال�سالم مع الله ومع اأخيه الإن�سان ومع نف�سه اأي�سًا .
النجم الذي راآه المجو�س في ال�سرق والذي قادهم اإلى بيت لحم لم يكن نجمًا عاديًا بل بح�سب القدي�س يوحنا الذهبي الفم هو 
مالك الرب الذي قادهم. هذه لم تكن حادثة عادية بل فوق العادية،  كما يظهر من �سفات هذا النجم،  فهو لم يكن يتحرك 

النجوم وكان  اأكثر من غيره من  اأي�سًا،  وكان منخف�سًا  يقف  بل كان  فقط 
اآخر يظهر  اأي نجم  النهار في حين لم يكن  اأكثر منها وكان يظهر في  لمعًا 
في نور ال�سم�س .  وكان يتحرك بطريقة غريبة من ال�سرق اإلى الغرب وعند 
كان  المغارة حيث  فوق  لحم »ووقف  بيت  اإلى  اأور�سليم  من  تحرك  النهاية 

ال�سبي« )مت9:2( .
�سة التي  ن�ساأل طفل المغارة اأن يعم ال�سالم في العالم وخا�سة في بالدنا المقدَّ
ُولد فيها ال�سيِّد الم�سيح َمِلك ال�سالم،  والتي تئن من القهر والقتل والإرهاب 

والت�سريد .
يتبع في العدد القادم                                  وكل عام واأنتم بالف خير .
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لماذا ولد المخلص 
في مغارة؟ 

القديس نيقالوس الصربي
�ساألتني هذا ال�سوؤال منذ زمن طويل لكن اعذرني لأني 
انتظرت هذا اليوم المبارك لكي اأجيبك، عندما تكون 
كل اأفكارنا متوّجهة نحو تلك المغارة التي اأ�سرقت منها 

للعالم �سم�س البّر.
التوا�سع هو الف�سيلة الأولى التي عّلمها الم�سيح للنا�س 
مثاًل  بنف�سه  هو  ظهر  وقد  الموعظة على الجبل.  في 
لهذه الف�سيلة بولدته في مغارة للغنم ولي�س في ق�سر 

ملكي.
الِعبرة المهّمة الثانية التي اأعطاها الرب للعالم بولدته 
في مغارة تتلّخ�س في اأنه �سّيق على نف�سه ليعطي مكانًا 
لالآخرين والر�سا بما هو �سروري ليح�سل الآخرون 
على احتياجاتهم ال�سرورية. كما قال الر�سول الإلهي: 
 :6 تي   1( بهما”  فلنكتِف  وك�سوة  قوٌت  لنا  كان  “فاإن 
8(. األي�س هذا در�سًا للعالم الحا�سر الذي يعي�س اأزمة؟

من  يجعل  ل  المكان  اأن  وهي  اأخرى  ِعبرة  هناك 
المكان  يجعل  الإن�سان  اإنما  مهّمًا،  �سخ�سًا  الإن�سان 
مهّمًا. الإن�سان هو القيمة الكبرى على الأر�س. الغنى 
والبريق الخارجي ل يزيدان من كرامة الإن�سان كما 
اأن الفقر ل ُينق�س منها. اأتعلم ما قاله الرب عن يوحنا 
ثيابًا  لب�سًا  اأاإن�سانًا  لتنظروا؟  “ماذا خرجتم  المعمدان؟ 
في  ي�سكن  هيرود�س  الملك   .)8  :11 )مت  ناعمة؟” 
بل  اإن�سانًا  لي�س  لكنه  الناعمة،  الثياب  ويلب�س  الق�سور 
ذئب  لكنه  باإن�سان  لي�س  خدره  في  وبيالط�س  ثعلبًا. 
اأبناء  اأنا�سًا ولكنهم  لي�سوا  الفري�سيون  روماني. وهكذا 
الأفاعي. اإنما يوحنا الذي ل ماأوى له اأعظُم من هوؤلء 
الن�ساء  الق�سور، فلي�س هناك مولوٌد من  ال�ساكنين في 

اأعظُم من يوحنا المعمدان.
ملكوت  اأن  الرب وهي  اأخرى من  ِعبرٌة  اأي�سًا  هناك 
ال�سماوات اأهمُّ من كل الأ�سياء التي في العالم. ويمكن 

النظر  ب�سرف  ال�سماوات  ملكوت  يقتني  اأن  لالإن�سان 
اأكان في  معي�سته، �سواء  ومكان  ولدته  مكان  عن 
المدينة اأو في القرية اأو في ال�سحراء اأو في المغارة. 
لقد اأراد الرب اأن يلقن در�سًا للعالم الذي كان ينتظر 
النور  اأن  وهو  الكبرى  المدن  من  النور  ي�سرق  اأن 
الحقيقي يمكن اأن ي�سرق من مغارة حقيرة. وهذا ما 
العظام  وال�سيوخ  الن�ّساك  من  الكثيرون  لحقًا  اأثبته 

وم�سابيح الروح الحقيقية.
لولدة  اآخر  مهّم  �سبب  هناك  ال�سخ�سي،  وبراأيي 
الم�سيح في مغارة. توجد في الأرا�سي المقّد�سة لغاية 
الآن اأربعة جبال كبيرة وهي قائمة منذ اأيام الم�سيح. 
الجبل الأول في بيت لحم حيث ولد الم�سيح، والثاني 
ال�سيطان،  من  الم�سيح  ُجّرب  حيث  التجربة  جبل 
لب الم�سيح وُقبر وقام  والثالث جبل الجلجلة حيث �سُ
منه  الذي  الزيتون  والرابع جبل  الأموات،  بين  من 
في  اأحداٌث  اأهّم اأربعة  ال�سموات.  اإلى  الم�سيح  �سعد 
لم  ال�سامدة.  الجبال  بهذه  مرتبطة  الُمخّل�س  حياة 
يبَق اأثر للبيت في النا�سرة الذي عا�س فيه الم�سيح ول 
بيت  هناك اأي  ولم يبَق  في كفرناحوم حيث �سكن 
اأثناء تجواله، ول ق�سر هيرود�س ول دار  �سكن فيه 
بيالط�س، ول حتى هيكل �سليمان. كل ما هو م�سنوع 

اأخبار جلنة مدار�س الأحداأخبار جلنة مدار�س الأحد
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باأيٍد ب�سرية تهّدم مع الزمن ولكن هذه الجبال الأربعة 
الم�سنوعة بيد الله ل زالت قائمة اإلى الآن.

اأن الرب ي�سوع بالحقيقة  اأحٌد في  وذلك لكي ل ي�سّك 
خطايا  اأجل  من  لب  و�سُ اإن�سان  مثل  وُجّرب  ُولد 
ال�سموات  اإلى  الأموات وبمجٍد �سعد  الب�سر وقام من 
عرف  لقد  اأبراره.  ينتظر  حيث  الأزلي  ملكوته  اإلى 
المتقّلبة،  الب�سر  واأفكار  المتحّجر  الإن�سان  قلب  الله 
لذلك فاإنه ربط بحكمة هذه الأحداث العظيمة الأربعة 

باأربعة جبال �سامدة. لو اأن الم�سيح ولد في بيت في 
محفوظًا  البيت  هذا  �سيبقى  كان  فهل  قرية  اأو  مدينة 
ولد  التي  ميالده؟ حتى المدينة  على  لنا  لي�سهد  لالآن 
يعد  لم  الآن. كما  الكبير غير موجودة  فيها الإ�سكندر 
اأنا�س  فيها  التي ولد  المدن والممالك  هناك الكثير من 
عظماء، اأما مغارة الم�سيح المقّد�سة في بيت لحم فهي 
ومحبته  وتوا�سعه  لميالده  وت�سهد  وقائمة  موجودة 

للجن�س الب�سري وعطفه على الم�ساكين والفقراء.

اأخبار جلنة مدار�س الأحداأخبار جلنة مدار�س الأحد

مالخظة : الدخول من بوابة 
رقم 8 مقابل مبنى ال�سليب 

الحمر

برعاية رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الرثوذك�سية 
الدكتور اح�شان عي�شى حمارنة 

�سيتم افتتاح البازار الخيري ال�سنوي والذي تقيمة اللجنة الجتماعية والن�سائية 
الربعاء 2015/12/16 في المركز الثقافي الريا�سي / القاعة الكبرى  

المبنى الجديد من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساد�سة م�ساء 
في المدر�سة الوطنية الرثوذك�سية / ال�سمي�ساني

ميالد مجيد وكل عام وانتم باألف خير

             خاطرة
ان فقدت مكان بذورك التي بذرتها يومًا ما �سيخبرك المطراأين زرعتها، لذا ابذر الخير 
فوق اأي اأر�س وتحت اأي �سماء ومع اأي اأحد فاأنت ل تعلم اأين تجده ومتى تجده. ازرع 
تجد  فقد  العطاء  اأجمل  فما  زرع.  اأينما  جميل  ي�سيع  فال  مو�سعه،  غير  في  ولو  جميال 
جزاءه في الدنيا اأو يكون لك ذخرًا في الآخرة. ل ت�سرق فرحة اأحد ول تقهر قلب اأحد.

أقوال مأثورة وحكم
الغرب لي�سوا عباقرة ونحن اأغبياء، »هم فقط يدعمون الفا�سل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يف�سل«

�سغار العقول يرون في الإعتذار مهانة، اأما كبار العقول فيرون الإعتذار رقيًا وت�سامحًا
  اأعمارنا ق�سيرة فالب�سمة الجميلة تبقى وان غاب �ساحبها.

اختارتها: �شيتا غاوي
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• حفل خريجي دورات التأهيل الديني

 برعاية قد�س الأر�سمندريت خري�ستوفور�س عطالله وبح�سور رئي�س الهيئة الدارية د.اإح�سان حمارنة وعدد 
الخريجين  لقاء  باإقامة  الديني  التاأهيل  / خريجو دورات  الأحد  لجنة مدار�س  قامت  الإدارية،  الهيئة  اأع�ساء  من 
ال�سنوّي من الفوج الأول اإلى الفوج الرابع ع�سر تحت عنوان »اأنا الكرمة واأنتم الأغ�سان« )يو5:15( في النادي 

الأرثوذك�سّي الأحد 2015/11/8.
في  منها  لال�ستفادة  المعلومات  من  قدر  اأكبر  لجمع  والم�ساركين  للخريجين  ا�ستبيانات  توزيع  تم  ال�ستقبال  اأثناء 

تطوير مجال الخدمة في الكني�سة الأرثوذك�سّية، والإعالن عن الدورات اّلتي تقدمها الجمعية.
ا�ستمل اللقاء على فيديو ق�سير يحتوي عددًا من �سور الخريجين، وقام رئي�س الهيئة الإدارية بالترحيب بالخريجين 
وتوزيع الدروع التكريمية على ُخدام مدار�س الأحد الذين تجاوزت �سنوات خدمتهم الع�سر �سنوات، ثم األقى قد�س 
الأر�سمندريت خري�ستوفور�س محا�سرة بعنوان »اأنا الكرمة واأنتم الأغ�سان«. وبعدها ُتِرَك المجال لالأ�سئلة والمناق�سة.

اأخبار جلنة مدار�س الأحداأخبار جلنة مدار�س الأحد

تحت رعاية رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سّية د.اإح�سان 
بعقد  الديني  التاأهيل  دورات  خريجي   / الأحد  مدار�س  لجنة  قامت  حمارنة، 
محا�سرة بعنوان »التيكيت وفن التعامل مع الآخرين« على م�سرح فوؤاد يغنم. 

القاها ا�ست�ساري التنمية المهنية والذاتية المدرب با�سل �ساهين. 
ركز المحا�سر على العديد من الجوانب المتعلقة في كيفية التعامل مع الآخر من 
خالل لغة الج�سد والحركات ونبرة ال�سوت، بالإ�سافة اإلى التعّرف على اأنواع 

ال�سخ�سيات وطرق التعامل مع كلٍّ منها.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

•تكريم المد رسة في برنامج االعتماد الصحي
تحت رعاية جاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة الرئي�سة 
الفخرية للجمعية الملكية للتوعية ال�سحية اأقيم حفل تكريم 
للمدار�س الم�ساركة في برنامج العتماد ال�سحي لجميع 
الثنين  والذهبية(  الف�سية  )البرونزية،  الم�ستويات 

2015/11/23 في قاعة اك�سبو زارة . 
في  الم�ساركين  على  ال�سهادات  جاللتها  ووزعت 
ناجي  مو�سى  ال�سيد  المدر�سة  مدير  وا�ستلم  البرنامج، 
على  مدر�ستنا  لح�سول  جاللتها  من  ال�سهادة  �سعبان 

الم�ستوى البرونزي لعام 2015/2014.

•مسابقة رسم الملتقى التربوي:
الفائزين  لتكريم  احتفال  اأقيم  المعظمة  طالل  بنت  ب�سمة  الأميرة  �سمو  برعاية 
في م�سابقة ر�سم الملتقى التربوي ال�سبت 2015/11/28 في فندق هوليدي اإن 

والطلبة الفائزين هم:
الثاني على فئتها  CP ح�سلت على المركز  الثاني  ماريا غوك�سيان من ال�سف 

ودرع
مايكل خوري من ال�سف ال�ساد�س CP ح�سل على المركز الأول على فئته ودرع

اأ�سامة ملكاوي من ال�سف الثامن ب ح�سل على المركز الأول على فئته ودرع
حال الزوبعي من ال�سف IT 12 ح�سلت على المركز الأول على فئتها ودرع

باإ�سارف المعلمات ريما بعاره، ديمة قاقي�س ون�سرين قندح.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناللجنة الثقافية

• تخريج دوري الصغار:
تحت رعاية مدير المدر�سة الأ�ستاذ مو�سى ناجي �سعبان  
في  ال�سغار  لدوري  الختامي  اليوم  مباريات  نظمت 
اأولياء  من  بمتابعة   2015/11/13 الجمعة  المدر�سة 
الذين  الداعمة  الموؤ�س�سات  مندوبي  وح�سور  الأمور 
قدموا الهدايا لأبنائنا الطلبة، وقدم مدير المدر�سة الهدايا 
لكل طالب م�سارك  تذكاريا  للموؤ�س�سات وكاأ�سا  التكريمية 
التربية  من�سق  الدوري بتنظيم  واقيم  الدوري.  في 

الريا�سية اأيوب يو�سف بطار�سة.
• مهرجان األلعاب التراثية:

الذي  التراثية  الألعاب  مهرجان  مدر�ستنا  مالعب  على  اأقيم 
ال�سبت  مدر�ستنا   من  وباإ�سراف  القد�س،  يوم  جمعية  تنظمه 
2015/10/24. �سارك في المهرجان ع�سر مدار�س خا�سة.
الأول في  بالمركز  الطالب كر�ستي ن�سري �سبيط  وفاز 

لعبة الدحدال.
وفازت الطالبة هيلين جميل عنز بالمركز الأول في لعبة 

الحجلة.
اأ�سرف على الن�ساط الأ�ستاذ �سليم البندك.

• مسابقة الرسم الفنية البيئية- مدرسة البيان:
التي  الفنية  الر�سم  اأ�سماوؤهم في م�سابقة  التالية  الطلبة  فاز 
با�سراف   2015/11/14 ال�سبت  البيان  مدر�سة  نظمتها 

المعلمة ريما بعاره وهم:
فازت  اأدبي   11 ال�سف  من  مرع�سليان  هيلين  الطالبة   •

بالمركز الأول و�سهادة تقديرية وميدالية ذهبية.
• ح�سل كل من الطالب اأ�سامة ملكاوي من ال�سف 8ب 
البهو من ال�سف  CP/E2 على �سهادات  والطالبة رين 

م�ساركة.
• مسابقة رسم مدرسة عبد الحميد شرف:

نظمتها  ر�سم  ور�سة  في  اأ�سماوؤهم  التالية  الطلبة  �سارك 
 2015/11/2 الثنين  �سرف  الحميد  عبد  مدر�سة 
الثنين  النتائج  اإعالن  وتم  بعارة،  ريما  المعلمة  بمرافقة 

2015/11/9 وكانت على النحو الآتي:
• الفئة الأولى: ماريا غوكا�سيان/ ال�سف 2CP/C المركز 

الثاني.
• الفئة الثانية: فادي خوري/ ال�سف  5 د المركز الثالث.

تينا تافينيان/ ال�سف 6ج المركز الثالث.  •
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• رسم جداريات:
حدادين  فادي  والأ�ستاذ  بعاره  ريما  المعلمة  ر�سمت 
يمكن  األعاب  �سكل  على  المدر�سة  �ساحة  في  جداريات 
المرحلة  في  الطلبة  قبل  من  فراغ  بتعبئة  منها  ال�ستفادة 
6-12 وهي األعاب تعليمية هادفة الثالثاء 2015/10/13.

• يوم توعية صحية:
التربويتان  والمر�سدتان  الإر�ساد  ق�سم  رئي�سة  نظمت 
لطلبة  توعية �سحية  يوم  قاقي�س وكارول طوبا�سي  خلود 
كلية  لطلبة  الدولي  التحاد  مع  بالتعاون  التا�سع  ال�سف 
الطب بالأردن ال�سبت 2015/10/31  لل�سنة الثانية على 
عن   محا�سرة  زبانه  ماهر  الدكتور  قدم   وقد  التوالي، 

)اأ�سباب الوفاة بالوقت الحا�سر(.
وقد اختتم الن�ساط بم�سابقات واألعاب هادفة للطلبة.ومن الجدير بالذكر اأن عددا من الطلبة المنظمين والم�ساركين بهذا 

الن�ساط هم من الطلبة الأوائل والمتميزين خريجي المدر�سة الوطنية الرثوذك�سية / ال�سمي�ساني.
• يوم المهن للمرحلة 12-9:

   نظمت المر�سدة التربوية خلود قاقي�س و المر�سدة كارول طوبا�سي وال�سيدة الك�ساندرا قمحاوي من�سقة الجامعات 
ال�سبت 2015/11/7  يوما للمهن لطلبة ال�سف الحادي ع�سر على م�سرح المدر�سة، حيث ا�ست�ساف الن�ساط ال�سادة :
الخريج عالء قراعين علوم اكتوارية، ال�سيد محمد الح�سكي كاتب ومخرج، والخريجة خلود ال�سقاف اإدارة بنوك.

• بطولة مديرية عمان األولى في كرة 
السلة:

الأرثوذك�سية/ الوطنية  المدر�سة  طالبات  فريق  حقق 
مديرية  بطولة  الثانوية  للمرحلة  ال�سلة  بكرة  ال�سمي�ساني 
البطولة،   وكاأ�س  الأول  المركز  حا�سدا  الأولى  عمان 
بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مدر�سة راهبات 

النا�سرة.
• بطولة مديرية عمان األولى 

أللعاب القوى:
على  الدنيا  الأ�سا�سية  للمرحلة  القوى  األعاب  فريق  ح�سل 
المركز الأول وكاأ�س المجموع العام �سمن بطولة مديرية 

عمان الأولى لألعاب القوى.  

• رحلة النادي العلمي:
نظم النادي العلمي زيارة تعليمية لطلبة نادي الآثار والت�سوير اإلى مدينة البتراء الوردية الخمي�س 201/10/29 

حيث تعرف الطلبة على تاريخ المدينة واآثارها وقاموا بت�سويرها.
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لقاء العدد مع 
م. سعيد أبو جابر 

) قصة نجاح وتميز (
الهند�سة  قطاع  اأعمدة  اأحد  مع  ال�سهر  هذا  العدد  لقاء 
�سعيد  المهند�س  هو  .�سيفنا  الردن  في  والن�ساءات 
مهنية  نجاح  ق�سة  كتابة  من  تمكن  والذي  جابر  اأبو 
اإتحاد  �سركة  تا�سي�س  في  اإ�سهامه  خالل  من  متميزة 
الم�ست�سارين للهند�سة والبيئة التي ح�سدت العديد من 

الجوائز اأبرزها جائزة الملك عبد الله للتميز.
ال�سلط عام 1947،  مدينة  �سعيد من مواليد  المهند�س 
بعدها  اإنتقل  العا�سرة،   بلغ  حتى  ال�سلط  في  عا�س 
وعائلته الى عمان لإ�ستكمال درا�سته الثانوية في كلية 
ترا�سنطة، خ�سو�سا اأنه لم يتوفر في خم�سينات القرن 
الما�سي �سفوف عليا في المدار�س الخا�سة في ال�سلط.
يعزو اأبو جابر تفوقه في الدرا�سة الى ا�سرار والدته 
اأف�سل  توفير  على  النا�سرة  مدينة  من  المنحدرة 
اأولد  ثالثة  وهم  الخم�سة  لبنائها  التعليمية  الفر�س 
وبنتان. بعد اإنهائه الدرا�سة الثانوية توجه الى جامعة 
اأجبرته   1967 حرب  لكن  هناك،  للدرا�سة  بيرزيت 
بالجامعة  ذلك  بعد  ليلتحق  عمان  الى  العودة  على 
الميركية في بيروت لدرا�سة الريا�سيات والفيزياء.

عند  الكاديمي  �سعيد  المهند�س  طموح  يتوقف  لم 
لنيل  المتحدة  الوليات  الى  توجه  اإذ  الحد  هذا 
الهند�سة  في  والماج�ستير  البكالوريو�س   درجتي 
اأبو  يقول  والن�ساءات.  الطرق  بتخ�س�س  المدنية 
هند�سة  لدرا�سة  البداية  في  لميركا  »توجهت  جابر 
المنطقة  تلك  في  لكن عدم وجود جامعة  الحا�سوب، 
الى  التخ�س�س  لتغيير  دفعني  الحا�سوب  تدر�س 
المتحدة  الوليات  في  الدرا�سة  المدنية.  الهند�سة 
في  فكرت  فلفترة  الكثير،  منها  تعلمت  مميزة  تجربة 
البقاء وال�ستقرار هناك، لكني عدت بناء على رغبة 

والدًي في العام 1975«.

اإقامته  تجربة  عن  مثيرة  تفا�سيل  جابر  اأبو  ويروي 
كنت  هناك  اإقامتي  »خالل  المتحدة،  الوليات  في 
في  اإ�ستغلت  معا،  والدرا�سة  العمل  على  اأحر�س 
مجالت متعددة: المطاعم، ق�س الح�سائ�س، النجارة 
والدهان، كما عملت في �سركة هند�سية هناك بعد اأن 

نلت درجة البكالويو�س في الهند�سة«.
للمجتمع  العالية  للمهنية  اأن  �سعيد  المهند�س  ويعتبر 
كبيرًا  تاأثيرًا  العمل  اأو  الدرا�سة  في  �سواء  الميركي 

على حياته العملية الالحقة.
بعد عودته الى الأردن عمل المهند�س �سعيد اأبو جابر 
نقل  حاول  حيث  الهند�سي  ال�ست�ساري  القطاع  في 
الفكار والخبرات التي اإكت�سبها في الوليات المتحدة 
الى الردن �سواء من الناحيتين الفنية اأو الدارية. في 
بداية حياته المهنية في الأردن عمل اأبو جابر في �سركة 
ب�سنوات  وبعدها  الأردن،  في  تعمل  هند�سية  اأميركية 
الخا�سة، واليوم هو على راأ�س �سركة  اأ�س�س �سركته 
واأف�سل  اأكبر  بين  من  تعد  والتي  الم�ست�سارين  اإتحاد 
ال�سركات الإ�ست�سارية الهند�سية في الردن، والتي تم 
تاأ�سي�س فروع لها في الدول العربية المجاورة ف�سال 
عن قيامها بالعديد من الم�ساريع في دول العالم حيث 

يبلغ اإجمالي عدد الموظفين فيها نحو 700 موظف.
والدًي  من  المنزلية  للتربية  »كان  جابر  اأبو  يقول 
الم�ستندة على ال�سدق والأمانة تاأثير هام على م�سيرتي 
المهنية الى جانب الخبرة العملية التي اإكت�سبتها خالل 
»اإعتمدت  وي�سيف  المتحدة«،  الوليات  في  اإقامتي 
في حياتي العملية على اأ�س�س التحليل المنطقي، والتي 
ال�سدق  الآخر،  الراأي  واإحترام  قبول  تت�سمن  
تر�ساه   ل  بما  الآخرين  معاملة  تجنب  والأمانة، 

لنف�سك، واأهمية تحقيق الفائدة المرجوة للجميع.
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فهي  جابر  لأبي  وفقا  للنجاح  الالزمة  الخطوات  اأما 
اآخر  متابعة  العمل،  اأ�ساليب  جميع  في  الإبتكار 
والإدارة،  العلم  اأ�ساليب  من  العالمية  الم�ستجدات 
التعلم الم�ستمر والتدريب المتوا�سل، وال�سعي للتميز 
في  العاملين  في  الإ�ستثمار  العمل،  مدخالت  كل  في 
الإبتكار  على  وت�سجيعهم  الدائم  ودعمهم  الموؤ�س�سة 

والتميز والإخال�س في العمل.
الى جانب ذلك يوؤمن المهند�س �سعيد باأهمية الم�سوؤولية 
الإجتماعية ل�سركات القطاع الخا�س تجاه المجتمع، 
ولذلك اأ�س�س اإتحاد الم�ست�سارين جمعية تابعة له تحمل 
اإ�سم »جمعية الواعدات« والتي تدرب ال�سيدات على 
م�ساريع اإنتاجية خا�سة بهن. تعمل هذه الجمعية غير 
الربحية منذ ع�سر �سنوات في مجالت تدريب الن�ساء 
لإنجاح م�ساريعهن الخا�سة �سواء من حيث الت�سويق 

اأو المحا�سبة اأو غيرها.
ي�سير اأبو جابر كذلك الى عالقته الخا�سة بجمعية الثقافة 
ع�سوا  »اأ�سبحت  ويقول  الأرثوذك�سية،  والتعليم 
فوؤاد  المرحوم  المهند�س  عهد  في  الجمعية  في  عامال 
والإ�سراف  الدرا�سة  باأعمال  حينها  كلفنا  وقد  فراج، 
على عدد من م�ساريع الجمعية مثل التو�سعات والبنية 
ك�سريك  عملي  خالل  من  �سواء  للمدر�سة  ال�سا�سية 
عملي  خالل  من  لحقا  اأو  حينها  الهند�سة  ركن  في 
ي�ستطرد  ثم  الم�ست�سارين«،  اتحاد  �سركة  ك�سريك في 
مع  الهند�سي  الإ�ست�ساري  العمل  هذا  »تزامن  ويقول 
فترةدرا�سة اأبنائي الأربعة في المدر�سة حيث �ساعف 

وخدمة  الجمعية  لخدمة  العمل  بهذا  �سروري  ذلك 
اأبنائي في ذات الوقت«. 

الم�ست�سارين  اإتحاد  اأن  الى  كذلك  جابر  اأبو  ي�سير 
�سركتنا  مهند�سي  خالل  من  باقتراحات  موؤخرا  تقدم 
اأفكار  بو�سع  العمراني  التخطيط  في  المتخ�س�سين 
مبدئية لالإ�ستفادة من اأر�س اأم الكندم لتدر دخال �سنويا 
المجتمع  تجاه  بواجباتها  القيام  ت�ساعدها على  للجمعية 
الردني، مو�سحا »نتوقع اأن يتم درا�سة بدائل عدة 
التربوية،  النواحي  لالإ�ستثمار في قطعة الر�س من 
اأخرى،  اأفكار  واأية  وال�سكنية  ال�ستثمارية  الدينية، 
و�سوف تتمحور البدائل حول  اأف�سل ال�سبل لديمومة 

ال�ستثمار وجني العوائد ال�سنوية للجمعية.
اأما عن اأفكاره لتطوير العملية التربوية في الموؤ�س�سات 
اأبو جابر اأن »الحاجة  التعليمية التابعة للجمعية فيرى 
والإبتكار  والتفكير  التحليل  لت�سجيع  اليوم هي  الما�سة 
لدى الطلبة تما�سيا مع الخبرات التربوية العالمية، الى 
جانب تحفيز الطلبة على المطالعة ومتابعة الإبتكارات 
في  والإ�ستراك  المتاحف  وزيارة  الحديثة  العلمية 

الم�سابقات وتقديم الأعمال الإبداعية.
النظرية  الناحية  ربط  اأهمية  على  جابر  اأبو  وي�سدد 
للطلبة  منا�سبة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  العملي  بالتطبيق 
الموهوبين وا�ستخدام ال�سئلة المثيرة والتحفيزية التي 

ينتج عنها البداع والبتكار.
اإعداد وحترير الإعالمية ندين النمري عكاوي

ع�شو اللجنة الثقافية
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• النشاطات
بزيارات  ب�ستان  اأولى  رو�سة  مجموعات  جميع  قامت 
على  التعرف  بهدف  المدني  الدفاع  مركز  اإلى  تعليمية 
اأنواع و�سائل النقل البرية والخدمات التي يقدمها مركز 

الدفاع المدني.

النظافة  بمو�سوع  الأطفال  لدى  الوعي  زيادة  بهدف 
ال�سحية  العادات  على  وتعويدهم  ال�سحة  على  واأثرها 
»اأحب  بعنوان  م�سرحية  عر�س  تم  الج�سدية  والنظافة 
لجميع   )Fun Science( الـ  نادي  قدمها  النظافة« 

مجموعات الرو�سة.
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نقول فيليب عقروق

المجد هلل في العلى وعلى االرض السالم وفي الناس المسرة

بمناسبة إضاءة الشجرة معلنا قدوم عيد الميالد المجيد 
عادة تزيين �سجرة عيد الميالد �سابقة للم�سيحية، ومرتبطة 
ال�سجرة، وكانت  وعبادة  اإكرام  بالعبادات الوثنية في 
لم  ولذلك  في األمانيا.  الخ�سو�س  وجه  على  منت�سرة 
تزيين  عادة  الو�سطى الباكرة  في القرون  الكني�سة  تحبذ 
البابا  لعهد  يعود  الم�سيحية  في  لها  واأول ذكر  ال�سجرة. 
القدي�س بونيفا�سم 634-709 والذي اأر�سل بعثة تب�سيرية 
تلغ  لم  للم�سيحية  المنطقة  �سكان  اعتناق  ومع  لألمانيا. 
عادة و�سع ال�سجرة في عيد الميالد بل حولت رموزها 
اإلى رموز م�سيحية، واألغيت منها بع�س العادات كو�سع 
نجمة بيت  اإلى  رمًزا  النجمة  و�سع  اإليها  واأ�سيف  فاأ�س 
لحم التي هدت المجو�س الثالثة. غير اأن انت�سارها ظّل 
ومعتمدة  م�سيحية  اجتماعية  عادة  ي�سبح  في األمانيا ولم 
انتقلت  الخام�س ع�سر، حيث  مع القرن  اإل  الكني�سة  في 
ب�سرائط حمراء  اإليها  الزينة  اإدخال  تم  اإلى فرن�سا وفيها 
وتفاح اأحمر و�سموع، واعتبرت ال�سجرة رمًزا ل�سجرة 
ورمًزا  ناحية  التكوين من  في �سفر  المذكورة  الحياة 
للنور - ولذلك تمت اإ�ساءتها بال�سموع - وبالتالي رمًزا 

للم�سيح واأحد األقابه في العهد الجديد »نور العالم«
اإلى مارتن  ال�سجرة  اإ�ساءة  ن�سبت  لحقة  تقاليد 
وبجميع  اأنه  غير  ع�سر،  ال�ساد�س  لوثر في القرن 
مع  اإل  �سائعا،  حدًثا  ال�سجرة  ت�سبح  لم  الأحوال 
الملك  جورج  �سارلوت زوجة  اإدخال الملكة 
انت�سرت  اإلى اإنكلترا ومنها  ال�سجرة  الثالث تزيين 
في الوليات المتحدة وكنداواأ�ستراليا وتحولت معها اإلى 
�سبغة مميزة لعيد الميالد منت�سرة في جميع اأنحاء العالم.

وتزين  المنازل  في  تو�سع  التي  الأ�سجار  كانت 
تنت�سر  حالًيا  اأنه  غير  طبيعية،  اأ�سجاًرا  العيد  لمنا�سبة 
واأنواع  واأحجام  باأطوال  مكانها  ال�سناعية  الأ�سجار 
مختلفة. غير اأن عدًدا من المحتفلين ل يزال ي�ستعمل 
الأ�سجار الطبيعية. وقد ن�ساأت �سركات تهتم بزراعة 
وت�سويقها  بالميالد  الخا�سة  الإبرية  ال�سنوبر  اأ�سجار 
مختلفة  بالكرات  حالًيا  ال�سجرة  تزّين  العيد؛  قبيل 
الأحجام، واإلى جانب الكرات التي تتنوع األوانها بين 
الذهبي والف�سي والأحمر، مع وجود بع�س الأ�سجار 

الماألوفة  الطريقة  بغير  المزينة 
كالأزرق  الثالثة  العيد  لألوان 
اأو  ملونة  اأ�سوية  تو�سع  مثاًل، 
تو�سع  كما  ال�سجرة  على  ذهبية 
نجمة  اإلى  ت�سير  نجمة  اأعالها  في 
في  المجو�س  دلت  التي  لحم  بيت 

ا بال�سال�سل اأو بالمالئكة  الطريق. وتزين ال�سجرة اأي�سً
المحالت.  في  يتوافر  مما  وغيرها  بالأجرا�س  اأو 
اأو  الميالد  مغارة  بقربها  اأو  ال�سجرة  تحت  يو�سع 
الهدايا  تحوي  ُمزين  ب�سكل  مغلفة  �سناديق  مجموعة 

التي يتم فتحها وتبادلها ع�سية العيد.
ميالدا مجيدا وعاما �سعيدا

وكل عام وانتم بخير
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ملاذا التفاح �شحي جدًا ؟
جميعنا يعرف املقولة القدمية » تفاحة واحدة باليوم 

تبعد عنك الطبيب «
» an apple a day keeps the doctor away.«
لكن، هل �ساألت نف�سك كيف تقوم تفاحة واحدة يف 

اليوم بجميع هذه الفوائد ال�شحية ؟
اقراأ هذا املقال لتعرف الأ�سباب، من تقوية اجلهاز 
اإلى  ال�رسطانية  اخلاليا  انت�سار  ومنع  املناعي، 

التخل�س من الوزن الزائد .
لرنحب بالتفاحة اليومية.
كيف ت�شاعدنا التفاحة ؟

هنالك بحث علمي ن�رس عام 2008 من قبل املركز 
اإلى اأن التفاح له  اأ�سار  الأملاين لأبحاث ال�رسطان 

منفعه �سحية ذات اأهمية كربى.
التفاح  يتناولوا  مل  اأ�سخا�س  جمموعة  مقارنة  عند 
وجمموعة اأخرى تناولوا تفاحة واحدة اأو اأكرث يف 
اليوم، وجد اأن املجموعة الثانية كانت اأقل تعر�سًا 
ل�رسطان الفم  واحلنجرة والثدي والأمعاء،والكلى 

واملباي�س.
 تدعم هذه النتائج  بحثًا علميًا اأخر قام به علماء يف 
جامعة كورنيل ، تو�سلوا فيه اإلى اأن لدى ق�رسة 
ومثبطة  لالأك�سدة،  م�سادة  قوية  خوا�س  التفاحة 
لن�ساط  خاليا ال�رسطان والثدي. وكّلما زاد تركيز 

التفاح قلت كثافة خاليا ال�رسطان.
النت�سار ال�رسطاين هو عدم امكانية �سبط انت�سار 
خالل  ويح�سل  اجل�سم،  داخل  امل�ستقلة  اخلاليا 

ثالث مراحل رئي�سية : -
املرحلة الأولى : تت�سمن تغيريًا هامًا ) حتوًل ( يف 

DNA للخاليا.
املرحلة الثانية : ي�سبح فيها ال�رسطان  خبيثًا وينت�رس 

ب�رسعة.
اإلى  ال�رسطانية  الأورام  تنتقل   : الثالثة  املرحلة 

ألمعلوماتية من 
صفحات األنترنت

اإختارها:  املهند�س 
جابي فريد عو�س

اأع�ساء اجل�سم كافة.
ل  ال�رسطاين  النمو  حالة  يف 
م�سادًا  فقط  التفاح  ي�ستعمل 
لالأك�سدة، ولكن اأي�سًا لتح�سني 
فعالية جهاز املناعة، وبالتايل 
ي�ساعد على تثبيط منو اخلاليا 

مبراحلها الأولى.
النمو  املناعة وحماربة  تقوية جهاز  اإلى  بالإ�سافة 
م�ستويات  �سبط  يف  التفاح  ي�ساعد   ، ال�رسطاين 
الكول�سرتول و�سكر الدم ، ومنع حدوث اأمرا�س 

القلب وحت�سني طهارة الفم.
احتوائه على 80% ماء وعدد كبري من  اإن حقيقة 
اأكرث  من  واحدًا  جتعله   ، ال�رسورية  الفيتامينات 

اأنواع الطعام املتوفر �سحًة.
ال�رس يكمن يف الألياف الغذائية.

يعترب التفاح م�سدرًا حيويًا لالألياف الغذائية، فاأكل 
تفاحة واحدة باليوم ) مع ق�رستها ( تعطينا 4،4 غم 
القيمة املو�سى  اأي 20% من  من الألياف الغذائية 

بها يوميًا.
الألياف الغذائية هي مواد موجودة داخل الطعام 
كبري  دور  ولها   ، النباتات  من  ن�ستخرجها  والتي 
عمله،  وحتفيز  اله�سمي  اجلهاز  تن�سيط  يف  ومهم 
لأنها ل ته�سم وتبقى مكانها داخل اجل�سم وتبقيك 

حتت �سعور ال�سبع لفرتة طويلة من الوقت.
ع�سري  ف�رسب  التفاحة،  م�سغ  يف  ال�رس  يكمن 
على  نح�سل  اإذ  املرجوة  الفائدة  يعطينا  ل  التفاح 
على  نح�سل  لن  لكن  والفيتامينات  ال�سكريات 

الألياف الغذائية.
الغذائية وخا�سة  لالألياف  التفاح م�سدر عظيم  اإن 
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مختبرات  اأي  او  مختبراتها  لدى 
اأخرى معتمدة لديها... واأولها 
ُمراقبَة   38 المادِة  في  اأي�سًا 
و�سبكاَتها  ال�سرِب  مياِه  م�سادَر 
ها للتلوِث،  للتاأكِد من عدِم تعر�سِ
ال�سرِب  مياِه  ُمعالجِة  وكيفيَة 

اإختيار اأ. �شامل جنمة

مياه الشرب في 
قانون الصحة 

العامة
مياَه   35 المادِة  في  العامِة  ال�سحِة  قانوُن  عّرَف 
الفنيِة  للقاعدِة  المطابقُة  المياُه  اأنها  على  ال�سرِب 
بمياِه  الخا�سِة  المعتمدِة  القيا�سيِة  الموا�سفاِت  او 
المياُه المعدنيُة...  او  المعباأُة  المياُه  او  ال�سرِب 
المياِه  م�سادِر  جميُع  اأنه  المياِه  م�سدَر  وعّرَف 
الجوفيِة او ال�سطحيِة العامِة والخا�سِة... وعّرف 
�سبكَة المياِه على اأنها جميُع الن�ساءاِت والتمديداِت 
بما  ونقلها  المياِه  لمعالجِة  ُت�ستعمُل  التي  والمعداِت 
التوزيِع  المعالجِة  وخزاناُت  محطُة  ذلك  في 

ومحطاُت التقويِة.
وبالتن�سيِق   36 المادِة  في  الوزارَة  القانوُن  واأولى 
الت�سريعات  وبمقت�سى  العالقِة  ذات  الجهاِت  مع 
م�سدُرها،  كان  ايًا  ال�سرِب  مياِه  مراقبَة  الخا�سِة، 
واإتخاِذ  ال�سحيِة  الناحيِة  من  �سالحيتها  من  للتاأكِد 
غير  مياٍه  اأي  اإ�ستعماِل  لمنِع  الالزمِة  الجراءاِت 
�سالحٍة لل�سرِب بما في ذلك اأخذ عينات منها وفح�سها 

توافِرال�سروِط  ل�سماِن  وتخزيَنها  وتوزيَعها  ونقَلها 
ال�سحيِة في هذه العمليات بما في ذلك نوعيَة المواِد 
ونقِلها  ال�سرِب  مياِه  معالجِة  عملياِت  في  الم�ستعملِة 
اأّي  اإ�ستعمال  ومنع  وتعبئتها  وتوزيعها  وتخزينها 

مادٍة يمكن اأن ت�سّر ب�سحِة الم�ستهلِك. 
او  م�سدٍر  عن  م�سوؤوٍل  كلَّ   39 المادِة  واأمَرفي 
�سبكِة مياٍه او خزاٍن او محطٍة او م�سنٍع لتعبئِة مياِه 
ال�سرِب تبليَغ الوزارة و�سلطة المياه فورًا عن اأّي 

تلوٍث للمياِه التي تقُع تحت اإ�سرافِه.
ومنَع في المادِة 37 اإ�ستيراَد مياَه ال�سرِب واإدخالها 
ها واإجازتها من الوزارة. الى المملكة ال بعد فح�سِ
اأربعة  عن  تقلُّ  ل  مدة  بالحب�س  القانون  وعاقب 
ل  بغرامة  اأو  �سنوات  ثالث  على  تزيد  ول  اأ�سهر 
ع�سرة  على  تزيد  دينارول  الف  خم�سة  عن  تقل 
الف دينار اأو بكلتا هاتين العقوبتين الم�سوؤول عن 
م�سدر اأو �سبكة مياه اأو خزان اأو محطة اأو م�سنع 
لتعبئة مياه ال�سرب الذي يبيع اأو يوزع مياه ملوثة 

اأو غير معالجة اأو غير مطابقة للقاعدة الفنية.

وهي   ،) بكتني   ( ت�سمى  اللياف  جمموعة  وجود 
عمل  تنظم  املركبة  الكربوهيدرات  من  جمموعة 
الأمعاء وحت�سن م�ستوى الكول�سرتول  اجليد، وهي 

مانع قوي لالأك�سدة وم�ساد للبكترييا.
اأظهرت   )  UCLA  ( جامعة  من  الأبحاث  نتائج 
الألياف  بدل  البكتني  يتناول  الذي  ال�سخ�س  اأن 
املعدة  تاأخذه  الذي  الوقت  ي�ساعف  العادية، 
يعني  وهذا   ، ل�ساعتني  واحدة  �ساعة  من  للتفريغ 
تفاحة  فاأخذ  اأطول،  لفرتة  باجلوع  ن�سعر  ل  باأننا 
ي�ساعد  �سوف  الرئي�سية  الطعام  وجبة  قبل  واحدة 
التفاح  اأن  حيث  للوزن.  معترب  نق�س  على 

والألياف متالأ املعدة وتعطيك �سعورًا بال�سبع وتقلل 
امت�سا�س اجل�سم لل�سعرات احلرارية.

وبالتايل اإذا اأردت اأن : - 
• تخ�رس وزنك عليك بتفاحة واحدة يف اليوم .

بتفاحة  عليك  ج�سمك  يف  املناعة  نظام  تقوي   •
واحدة يف اليوم.

بتفاحة واحدة يف  ال�رسطانية عليك  • متنع اخلاليا 
اليوم.

بتفاحة  الكول�سرتول عليك  • ت�سيطر على م�ستوى 
واحدة يف اليوم.
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يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

ال�سيد اليا�س نينو وزوجته ال�سيدة �سلوى خوري نينو مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لزواجهما 
بتاريخ 2015/11/6 وعقبال املا�سي.

املاج�ستري  درجة  على  ح�سولها  مبنا�سبة  قرم�س  نينو  لنا  الزميلة 
بالدارة الرتبوية من جامعة عمان العربية بتقدير امتياز.

الأب با�سم حداد »ذيوذور�س« مبنا�سبة �سيامته كاهنًا يف كني�سة دخول ال�سيد اإلى الهيكل 
الحد 22 /11 /2015 ليخدم الرعية يف كني�سة ميالد ال�سيدة العذراء يف جبل التاج.

الزميل املعلم ب�ساره دحابره من املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية ال�سمي�ساين مبنا�سبة �سيامته 
�سما�سًا يف كني�سة دخول ال�سيد اإلى الهيكل اجلمعة 20 /11 / 2015 

ع�سو اللجنة الثقافية د.عودة ال�سلمان مبنا�سبة ح�سوله على درع 
معني  الطبيب  اللواء  من  ت�سلمه  والذي  امللكية  الطبية  اخلدمات 

احلبا�سنة مدير اخلدمات الطبية امللكية. 
الزميل فرا�س قطامي  مبنا�سبة اكليله على دينا عي�سى دبابنه اجلمعة 2015/11/6

الزميلة فوميا امل�رسي مبنا�سبة مولودها اجلديد »ماريا �سابا« 
الزميلة منار حداد مبنا�سبة مولودها اجلديد  » و�سام جا�رس«

الزميلة �سفا الداوود مبنا�سبة ولدة حفيدها الول » توفيق يزن ملكاوي«
الزميلة وفاء الرب�سي مبنا�سبة مولودها اجلديد » ورد الرب�سي «

الزميلة دانا �سواحلة مبنا�سبة مولودها اجلديد »رايا �سواحلة«

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
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رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها العاملني واملوؤازرين 
واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،والى جنات اخللد: 

يعقوب«  اأبو   « تلغراف  عبده  يعقوب  اليا�س  املرحوم  العامل  الع�سو  بوفاة  فراج  واآل  تلغراف  اآل   •
زوجته الفا�سلة الك�سندرا فراج والد كل من مها وهيام ويعقوب وعي�سى، تعزية خا�سة لل�سيدة فريدا 

عكاوي ع�سو هيئة اإدارية �سابقة بوفاة خالها.
خا�سة  تعزية  غازي«  »اأم  الق�سو�س  مو�سى  اعتدال  املرحومة  بوفاة  ق�سو�س  واآل  الهل�سة  ع�سرية   •

لل�سيدة مي ق�سو�س بوفاة زوجة عمها.
ولبنى.  وفادي  عماد  »والد  عماد  »اأبو  نا�رس  �سليمان  املرحوم زهري  بوفاة  مريبع  واآل  نا�رس  اآل   •

وتعزية خا�سة للزميلة لبنى نا�رس من رو�سة وهبة متاري بوفاة والدها.
نعمة  العامل  الع�سو  والدة  نعمة«  »اأم  �سيبان  مو�سى  عفيفة  املرحومة  بوفاة  �سيبان  واآل  اللحام  اآل   •
رنا  للزميلة  خا�سة  وتعزية  وروز.  وجري�س  اللحام  مارون  الأردن  يف  الالتني  مطران  و�سيادة 

اللحام بوفاة جدتها.
• الزميلة رول احللو بوفاة جدتها املرحومة اأنطوانيت عماري »اأم با�سل«

اآل را�سد واآل حوامته بوفاة املرحوم را�سد مرتي را�سد »اأبو مرتي« زوجته الفا�سلة هند حوامته   •
وتعزية خا�سة للزميلة ايلني مرتي را�سد من مدر�سة ال�سمي�ساين بوفاة والدها.

اآل الكور بوفاة املرحوم جليل حنا الكور �سقيق ق�سطندي ويو�سف وفايز واوجني وهرنييت. تعزية   •
خا�سة لل�سيد طارق الكور ع�سو جلنة تنمية املوارد وال�سيدة مرينا الكور ع�سو جمل�س اولياء الأمور 

واملعلمني بوفاة عمهم.
 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.

املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة الدارية بال�شكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�شخي
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»ُطوبى للَّذين اآمنوا ومَلْ َيَرْوا« )يو29:20(
تابع تف�شريالعدد املا�شي :-

5 – �رس الكهنوت : عندما ير�سم كاهن وتو�سع عليه اليد ياأخذ �سلطان ممار�سة الأ�رسار ومع ذلك هو ل يرى هذا 
ال�سلطان ولكنه يوؤمن به ونحن نوؤمن به اأي�سًا .

الولدة ويخرج  هذه  َنَرى  ل  نحن  ِوَلدة جديدة.  الإن�سان  ُيولد  املعمودية  اأن يف  نوؤمن   : املعمودية  �رس   –  6
الإن�سان منها اإبنا للكني�سة وابنا لله دون علم منا ولكننا نوؤمن بذلك.

7 – �رس املريون : نوؤمن اأن ب�رس املريون ي�سبح الإن�سان هيكاًل للروح القد�س دون علم منا اأو معرفة ولكننا نوؤمن 
بذلك.

8 – �رس الزواج : ب�سالة الكليل ُي�سبح الزوج والزوجة »ج�سدًا واحدًا« )مر8:10( دون معرفة منا ولكننا نوؤمن 
بذلك.

9 – النعمة : نوؤمن بالنعمة واأنها هي التي تعمل يف الإن�سان وتدفعه للتوبة واخلدمة دون معرفة منا مبا هية النعمة.
10 – روح الإن�شان : ل اأحد ِمّنا يرى الروح ولكننا نوؤمن ان لالإن�سان روحا،  وعندما ميوت الإن�سان نقول ان 
اأن  اين تذهب هذه الروح ولكننا نوؤمن  اإلى  بينما ل نرى الروح وهي �ساعدة ول نعلم  روحه �سعدت،  

الروح تخرج من اجل�سد مبوت الن�سان. فاجل�سد من تراب والى الرتاب يعود والنف�س اإلى بارئها توؤوب.
11 – املالئكة،  ال�شياطني : نوؤمن بها وبوجودها ولكننا ل نراها .

12 – املعجزات : نوؤمن بحدوثها نلم�سها ونراها ولكن ل نعرف كيف حتدث .

اذًا يجب علينا اأن نوؤمن مبا ل ُيرى وتطبيق ذلك يف حياتنا،  لن اأعيننا لي�ست هي املقيا�س ولأن الله روح واأعيننا 
مادية. نعم يا رب نحن ل نراك باأعيننا، ول نلم�سك باأيدينا ولكننا نوؤمن بك باأرواحنا فزدنا اإميانًا . 
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