
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 247( ال�شنة الواحدة والع�شرون كانون الأول 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 (

تابع ميالد ال�ضيِّد الم�ضيح بالج�ضد – العدد الما�ضي رقم 246 
في الميالد نحتفل بالتج�ضد االإلهي اأي ان ابن الله الوحيد الذي ُولد من االآب قبل الدهور بال علَّة وال زمن 
من اأم بتول دون اأب �ضار اإن�ضانًا،  اتخذ طبيعتنا ما عدا الخطيئة التي لم يعرفها،  و�ضبب ذلك اأنه لم يولد من 
زرع ب�ضرى بل ُحِبل به في الزمن من الروح القد�س من اأم بتول دون اأب بالج�ضد،  فكان ِكال الميالدين 
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بال هوى ولم تخ�ضرالعذراء عذريتها بالوالدة، وعندما نقول اأن االبن مولود من االآب ال نق�ضد اأبدًا اأي مفهوم ج�ضدي بل هي 
بنوة ووالدة روحية يمكن ت�ضبيهها بوالدة الفكر من العقل كما نقول في اللغة العربية »اإن هذا من بنات اأفكار فالن« اأو اأن 
نقول »فالن ابن االردن« فهل تزوج االأردن لُينجبه؟ هنا ال مجال للعالقات الج�ضدية .  وعندما نقول »قبل الدهور« نعني 
اأنه موجود مع االآب منذ البدء كما اأن نور ال�ضم�س موجود بوجود ال�ضم�س وال ينف�ضل عنها،  لذلك قال ال�ضيِّد له المجد »اأنا في 

« )يو10:14( . االآب واالآب فيَّ
المثال وال�ضورة »نعمل  اأظلم  الف�ضائل .  لكن بتجاوزه الو�ضايا االإلهية  اأكمل ما يمكن لطبيعته في  الله االإن�ضان على  خلق 
الكلمة )ي�ضوع(  الف�ضاد والموت.  لهذا �ضار  الله ودخله  ال�ضركة مع  االإن�ضان على �ضورتنا ك�ضبهنا« )تك26:1( فُعّري من 
  . الله ومثاله  ي�ضبح على �ضورة  لكي  ال�ضخ�ضي  الله وجهاده  بنعمة  ي�ضل  اإلى حيث  االإن�ضان ويقوده  ُيعيد خلق  لكي  اإن�ضانًا 
اإلى  رنا من الف�ضاد وليعيد االإناء الذي �ضار مك�ضورًا وبال نفع،  وليخلِّ�ضنا من طغيان ال�ضيطان وُير�ضدنا  اأتى ابن الله ليحرِّ
ي من النعمة االإلهية وخ�ضر ثقة الله وُطرد من  الحياة الجديدة، فكان هدف تج�ّضد اإبن الله وكلمته هو تجديد االإن�ضان الذي ُعرِّ
ناتها،  الج�ضد،  النف�س،  العقل وال�ضمير  الفردو�س و�ضار ُمدانًا اإلى الموت وخا�ضعًا للف�ضاد.  اتخذ الطبيعة الب�ضرية بكل مكوِّ
)النف�س( وباهوائها الطبيعية اأي ما يخ�س االإن�ضان )الجوع،  العط�س،  التعب،  االألم،  الدموع ... الخ )ما عدا الخطيئة( 

لكي ي�ضفيها )ما لم ُيتَّخذ لم ُي�ضف،  ما يّتحد بالله يخل�س( .
نه اأخلى نف�ضه  ُي�ضمى تج�ضد الم�ضيح اأي�ضًا افراغًا للذات »الذي اإذ كان في �ضورة الله لم يح�ضب خل�ضة اأن يكون معاداًل لله .  لكَّ
اآخذًا �ضورة عبد،  �ضائرًا في �ضبه النا�س« )فيل6:2-8( .  اتخذ الطبيعة الب�ضرية ُمخفّيًا الوهيته لكي يخل�س الجن�س الب�ضري .  

هذا االفراغ )االإخالء( يظهر محبَّة الله لالإن�ضان والتي هي ت�ضحية وعطاء .
�ضة،  ولنهتف مع المالئكة قائلين:  واأخيرًا نطلب ال�ضالم من ملك ال�ضالم ليعم ال�ضالم اردننا الغالي وبالُدنا المقدَّ

ة« )لو14:2( .  »المجد لله في االأعالي وعلى االأر�س ال�ضالم وفي النا�س الم�ضرَّ
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السيد الياس نينو يرعى 
نشاط مركز مدارس 
االحد / الشميساني

المجيد مج�ضدة  الميالد  عندما تتزاحم االإحتفاالت بعيد 
المعنى الحقيقي للتج�ضد االألهي، ن�ضعى لر�ضم االأبت�ضامة 

على الوجوه، وزرع الفرحة في القلوب. 
العام  هذا  ال�ضمي�ضاني  االأحد/  مدار�س  مـركز  َيْخرُج 
عن الماألوف ليقدم عمله الم�ضرحي » �ضو بينفع « تحت 
اح�ضان  الدكتور  وبح�ضور  نينو،  اليا�س  ال�ضيد  رعاية 
حمارنة رئي�س الهيئة االأدارية لجمعية الثقافة والتعليم 
االأرثوذك�ضية وعدد من اأع�ضاء الهيئة االأدارية ولفيف 
المدر�ضة  يغنم/  فوؤاد  م�ضرح  على  االأجالء  االآباء  من 
في  رحلته  ليبداأ  بال�ضمي�ضاني  االأرثوذك�ضية  الوطنية 
كيفية  مو�ضحًا  لل�ضعادة،  الحقيقي  المعنى  عن  البحث 
المحافظة على الجوهرة التي منحنا اإياها الرب ي�ضوع 
�ضرورة  اإلى  الحا�ضرين  ومنبهًا  المجد،  له  الم�ضيح 
حياتهم  م�ضيرة  في  والتمعن  ذواتهم،  مع  الوقوف 
الروحية والتفكير بكل معوقاتها من اأعا�ضير ال�ضهوات 
والنزوات والملذات الدنيوية، وا�ضعين ن�ضب اأعينهم 
القول القائل » �ضاأتوب االآن ولي�س غدًا، فاليوم بيدي، 

اأما الغد فهو بيد الله«، حري�ضين على �ضرورة العمل 
ينفع  »ماذا  المجد  له  الم�ضيح  لل�ضيد  الماأثور  بالقول 

االإن�ضان لو ربح العالم كله وخ�ضر نف�ضه« .
خري�ضتوفورو�س  االأر�ضمندريت  قد�س  اأثنى  وقد 
موؤكدًا  ر�ضالتنا  جوهر  على  روحية«  »اإ�ضاءة  بكلمته 
واالأبتعاد  الروحية  حياتنا  وتعزيز  تنمية  اأهمية  على 
هو  هدفنا  الأن  طريقها،  في  تقف  معوقات  اأي  عن 

الحياة االأبدية ولي�س االأر�ضية .
جوقة  اأن�ضدتها  الميالدية  الترانيم  بع�س  الحفل  تخلل 
مدار�س االأحد حيث علت االأ�ضوات المالئكية لتن�ضر 
اأطربت  حيث  ال�ضار،  الخبر  وتعلن  الب�ضارة  فرح 
الم�ضتمعين  اآذان  الميالد  بفرح  المب�ضرة  االأنا�ضيد 

واأنع�ضت قلوبهم. 
الم�ضتقبل  جيل  يا  الم�ضيح،  كرمة  ثمار  يا  لكم  ف�ضكرًا 
وبناة الكني�ضة، �ضكرًا لكم يا خدام الم�ضيح على محبتكم 

وعطائكم وت�ضحياتكم .
�ضكرًا لجمعيتنا الكريمة في العطاء، الداعمة الدائمة، 

والم�ضاندة الدوؤوبة.
وفي نهاية الحفل تم تكريم ال�ضيد اليا�س نينو حيث �ضلمه 
رئي�س الهيئة االإدارية الدكتور اح�ضان حمارنة اأيقونة 
مدار�س  مركز  قبل  من  والمقدمة  ال�ضالح  الراعي 
االأحد/ ال�ضمي�ضاني تقديرًا لخدمته وعطائه غير المحدود 

والم�ضتمر في خدمة مدار�س االأحد ل�ضنين طويلة.
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الدكتور احسان حمارنة يفتتح بازار 
الجمعية السنوي

اإفتتح الدكتور اح�ضان حمارنة بازار الجمعية ال�ضنوي والذي اأقيم برعايته االأربعاء 16 /2015/12 في المركز 
الثقافي الريا�ضي في القاعة الرئي�ضية  بح�ضور عدد من اأع�ضاء الهيئة االإدارية واأع�ضاء الهيئة العامة من عاملين 
ق�س  وبعد  الجمعية.  مكتب  االأمورواأ�ضرة  واأولياء  والطلبة  والمعلمين  واالإداريين  المدر�ضة  ومدير  وموؤازرين 
ال�ضريط من قبل د. اح�ضان بارك قد�س االأب الك�ضيو�س قاقي�س البازار والح�ضور ب�ضالة ق�ضيرة تمنى فيها ا�ضتمرار 
التقدم والنجاح لجمعيتنا والقائمين عليها. وقد �ضكر الرئي�س مقرر اللجنة االإجتماعية والن�ضائية ال�ضيدة �ضيتا غاوي 

على جهودها وجهود ال�ضيدات في اإنجاح البازار وتمنى لهن اأعيادًا مجيدة وعامًا �ضعيدًا عليهن وعلى اأ�ضرهن.

اأخبار اجلمعية اأخبار اجلمعية

دعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسين 
لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية

تت�ضرف الهيئة االدارية الموؤقتة بدعوتكم لح�ضور االجتماع ال�ضنوي الثامن والخم�ضين للهيئة العامة وذلك 
في تمام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة من م�ضاء يوم ال�ضبت الموافق 2016/1/30 في م�ضرح فوؤاد يغنم - المدر�ضة 

الوطنية االأرثوذك�ضية - ال�ضمي�ضاني
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• حفل انطالقة معونة الخير السنوية:
تحت رعاية �ضعادة ال�ضيد مي�ضيل دحدل وبح�ضور رئي�س الهيئة االدارية الدكتور اح�ضان حمارنة واأع�ضاء الهيئة 
االدارية  ومدير المدر�ضة االأ�ضتاذ مو�ضى ناجي �ضعبان اأقيم حفل انطالق معونة الخير ال�ضنوية ال�ضبت 2015/12/12 
بالمركز الثقافي الريا�ضي – المبنى الجديد وبم�ضاركة كورال المدر�ضة الذي قدم بع�س الترانيم الميالدية بقيادة 

المعلمة �ضهى ن�ضار.

وقد القت ال�ضيدة نهى �ضنودة نائب الرئي�س مقرر لجنة معونة ال�ضتاء كلمة �ضكرت فيها راعي االحتفال ال�ضيد م�ضيل 
دحدل على تبرعه ال�ضخي ورعايته لحملة معونة ال�ضتاء لهذا العام كما �ضكرت جميع االفراد وال�ضركات واأولياء 
االمور والمعلمين واالإداريين والطلبة الذين �ضاهموا في اإنجاح حملة معونة ال�ضتاء كما اأثنت على جهود مديري 

مدر�شة ال�شمي�شاني ورو�شة وهبة تماري ورئي�س ق�شم الن�شاط والباحثة االجتماعية على جهودهم الخيرة.



5

• الحفل الفني لدعم معونة الخير:
تحت رعاية �ضعادة ال�ضيد مي�ضيل دحدل االأكرم اأقيم الحفل الفني لدعم معونة الخير ال�ضنوية الخمي�س 2015/12/3 
المو�ضيقية  الفرقة  قدمتها  وغناًء  عزفًا  المو�ضيقية  الفقرات  من  العديد  على  ا�ضتمل  ،والذي  المدر�ضة  م�ضرح  في 

وكورال الق�ضمين 1-3 و 5-4.
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لقاء العدد مع السيد 

ميشيل دحدل  
اسم في كل بيت أردني

»مي�ضيل دحدل« ا�ضم دخل بيوت االأردنيين في جميع 
المحافظات، ارتبط ا�ضمه لعقود بكلمات جميلة المعنى، 

فهو رمز لفخر ال�ضناعة الوطنية، الريادة واالبداع.
ا�ضمه  ارتبط  رجل  مع  ال�ضهر،  لهذا  العدد  لقاء 
اأدخل  من  اأول  كان  حيث  االردنيين  منازل  بدفء 
هذا  لي�س  االردنيين.  بيوت  الى  الغاز  مفهوم �ضوبة 
فح�ضب،انما هو رجل تحدى واجتهد على مدار �ضتة 
اأجمع  للعالم  انما  فقط  لالردنيين  لي�س  ليثبت  عقود 
ال�ضناعات  ت�ضاهي  وطنية  �ضناعة  االردن  في  اأن 
العالمية واأن اأهم الموارد المواطن الذي يتوجب علينا 

اال�ضتثمار به ل�ضمان حياة اأف�ضل.
منزله  في  مي�ضيل  بال�ضيد  التقت  الثقافية  اللجنة  اأ�ضرة 
بح�ضور زوجته واأبنائه ليحدثنا عن تجربته الرائدة في 
ال�ضناعة واال�ضتثمار، وكيف تمكن من جعل »�ضوبة 
رومو« جهازًا رئي�ضيا مطلوبًا في بيوت كل االردنيين.

ولد مي�ضيل دحدل في »طيبة رام الله« �ضنة 1945، 
وبنتا،  ابنًا   11 من  تتكون  ال�ضرة  الثامن  االبن  وهو 
قمح،  ومطحنة  زيتون  مع�ضرة  يمتلك  والده  كان 

وعلى يد والده تعلم اأول قواعد ال�ضناعة والتجارة.
ي�ضتذكر دحدل كيف ح�ضل على اأول مكافاأة  نقدية له 
الله.  رام  لمدينة  زيارته   في  لوالده  مرافقته  خالل 
رافقت  الرابع  ال�ضف  في  طالبا  حينها  »كنت  يقول 
االثناء  وفي  الله،  رام  في  الطبيب  لزيارة  والدي 
منه  ي�ضتري  الذي  التجار  اأحد  الى  والدي  توجه 
لقاء  ماليا  مبلغا  والدي  التاجر  �ضلم  الزيتون،  جفت 
اأدركت مبا�ضرة خطاأ وقع في الح�ضاب،  ما ا�ضتراه، 
لي  وكمكافاأة  الخطاأ،  ظهر  وبالفعل  والدي  فاأبلغت 
اأعطاني والدي فرق الخطاأ، كانت هذه اأولى خطواتي 

في مجال التجارة«.

في  واالعدادية  اال�ضا�ضية  المرحلة  دحدل  در�س 
اما  الطيبة،  قرية  في  الم�ضيحية  الطوائف  مدار�س 
الثانوية فدر�ضها في المدر�ضة الثانوية في دير جرير، 
 1963 العام  في  الثانوية  اأنهيت  اأن  »بعد  ويقول 
ال�ضركات  احدى  كانت  بيروت.  في  للعمل  توجهت 
لكن  تلفزيون  اأجهزة  لبنان  الى  وردت  قد  االميركية 
تلك االجهزة كانت وفق الموا�ضفات االميركية وكان 
يتوجب تحويلها الى الموا�ضفات الفرن�ضية كي تعمل في 
لبنان. تعلمت اأ�ضا�ضيات العمل في مجال االإلكترونيات 
اأ�ضهر وكانت فر�ضة مهمة لي«، وي�ضيف »بعد  �ضتة 
ذلك توجهت الى هنغاريا وح�ضلت على �ضهادة دبلوم 

في االإلكترونيات وعدت الى عمان للعمل«.
وظيفة  على  دحدل  ح�ضل  االردن  الى  عودته  فور 
اأن  دينارًا، ورغم  قدره 47  براتب  البريد،  ب�ضركة 
بالن�ضبة  لكن  حينه،  في  لكثيرين  مغريا  كان  الراتب 
لدحدل لم تتوافق تلك الفر�ضة مع طموحاته واأحالمه، 
ويقول »غ�ضبت من عر�س الراتب و�ضاألتهم هل اأنتم 
جادون؟ غادرت غا�ضبا وتوجهت الى منطقة البلد، 
هناك دخلت اإلى اأحد المعار�س الكبيرة والتي كانت 

لتاجر يعمل في مجال الراديوهات«.
يقوم  اأن  باقتراح  المعر�س  ل�ضاحب  دحدل  تقدم 
الى  البطارية  من  المحل  في  الراديو  اأجهزة  بتحويل 
الكهرباء. اإجراء من هذا النوع �ضيحول الراديوهات 
فغالبية  مطلوبة،  ب�ضاعة  الى  كا�ضدة  ب�ضاعة  من 
الكهرباء  على  يعمل  الذي  الراديو  تف�ضل  الزبائن 

ولي�س البطارية.
تمكن دحدل من تحويل كل الراديوهات الى الكهرباء.
ح�ضل على مبلغ مالي من �ضاحب المعر�س مكنه من 
هناك. تجاري  معر�س  لح�ضور  ايطاليا  الى  ال�ضفر 
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وحينها بداأ العمل في مجال اال�ضتيراد والتجارة.
يو�ضح دحدل اأنه عمل في مجال ا�ضتيراد االإلكترونيات 
 1978 العام  لكن  المنزلية،  والمواد  والكهربائيات 

كان نقطة تحول في م�ضيرته المهنية.
والتجارة  ال�ضناعة  لوزارة  حينها  »توجهت  ويروي 
الغ�ضاالت  من  نوع  ال�ضتيراد  موافقة  على  للح�ضول 
ال�ضغيرة. كان االردن يفر�س حينها �ضيا�ضة لحماية 
حال  في  اال�ضتيراد  بمنع  تق�ضي  الوطنية  ال�ضناعة 
رف�س  اأمام  اأتراجع  لم  مماثل.  وطني  منتج  وجود 
هذا  في  وجدت  بل  الت�ضريح،  اإعطائي  الوزارة 
ال�ضناعة، وبالفعل  الى مجال  للدخول  التحدي دافعًا 
وح�ضلت  للغ�ضاالت  م�ضنع  اإن�ضاء  لترخي�س  تقدمت 

على الموافقة«.
الى  المركبة  اأقود  اأن  دوما  كانت  »�ضيا�ضتي  ويقول 
االمام. لم اأتوقف يومًا ولم اأ�ضتدر الى الخلف، مهما 
عن  اأبحث  �ضيئة،  كانت  اإن  وحتى  الظروف  كانت 

الطريق لتطويعها ل�ضالحي«.
تو�ضع دحدل في ال�ضناعة، حتى باتت �ضركته ت�ضنع 
والغ�ضاالت.  الغاز  �ضخانات  و  العربي  الغاز  اأفران 
الى  الغاز  �ضوبة  مفهوم  اأدخل   1984 العام  وفي 
االأردن، وهو ما اأعتبر حينها اختراقًا جديدًا في مجال 

التدفئة المنزلية.
يتحدث دحدل كيف تمكن من اإقناع الم�ضتهلك المحلي 
الموؤ�ض�ضة  الى  »توجهت  ويقول  الجديد،  بالمنتج 
عر�س  فكرة  عليهم  طرحت  الع�ضكرية،  اال�ضتهالكية 
المنتج بر�ضم البيع، اأي – مع اإ�ضتعادة ما ال يباع. الواقع 
اأن منتج �ضوبة الغاز �ضهد اإقباال كبيرًا من المواطنين، 

وحاليًا اأ�ضبح الخياراالول لتدفئة المنازل«.
مبيعات  ح�ضة  من   %80 رومو  �ضوبة  ح�ضة  تبلغ 
يعد  ذلك  جانب  والى  االردن،  في  الغاز  �ضوبات 
ال�ضوق الفل�ضطيني �ضوقُا رئي�ضيه لمنتجات �ضوبة رومو 
ويرى دحدل اأن هذا االأمر يعود بالدرجة االأولى الى 
جودة المنتج والمدخالت االأولية التي يتم اإ�ضتخدامها«.
ماركة رومو التجارية م�ضجلة اليوم في نحو 36 بلدًا، 
�ضركة  توفر  �ضوقًا.   22 فتبلغ  الت�ضدير  اأ�ضواق  اأما 
ال�ضباب،  من  لمئات  توظيف  فر�س  دحدل  مي�ضيل 
فهي بذلك تتجاوز دورها كموؤ�ض�ضة �ضناعية وتجارية 
لتكون موؤ�ض�ضة ريادية ووطنية تعمل على خلق فر�س 

العمل ورفع اإ�ضم االأردن عاليًا بمنتج عالي الجودة.
 1973 العام  في  مي�ضيل  تزوج  ال�ضخ�ضية  حياته  في 
من ال�ضيدة فيوليت دحدل، وانجب منها خم�ضة اأبناء، 
اندريه  الذكور  اأبناوؤه  يعمل  وولدين،  بنات  ثالث 
ادارة  اأندريه  ال�ضركة، حيث يتولى  وايهاب معه في 
المكتب  �ضوؤون  ايهاب  يتولى  فيما  الم�ضنع،  �ضوؤون 
نموذجًا  مي�ضيل  االأب  �ضكل  التجارية.  والجوانب 
ال�ضعاب  وتحدي  الجاد  العمل  لجهة  البنائه  وقدوة 

للو�ضول الى الهدف.
»اإعقل  دحدل  مي�ضيل  يقول  الحياة،  في  حكمته  عن 
وت�ضخير  ال�ضعوبات  تجاوز  في  الفن  وتوكل، 
الظروف بتحويلها الى فر�س ولي�س اال�ضت�ضالم لها«.
والتجارة  ال�ضناعة  في  دحدل  مي�ضيل  م�ضيرة  تعتبر 
تربية  وح�ضن  االإدارة  وح�ضن  التحديات  ومواجهة 
ليكونوا  الأبنائنا  اإلهام  م�ضدر  الخير  وعطائه  اأبنائه 

روادًا في ك�ضب المعرفة وخدمة المجتمع.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

• حفل الميالد وعيد القديسة بربارة:
الثقافة والتعليم االأرثوذك�ضية �ضعادة الدكتور اح�ضان حمارنة االأكرم  تحت رعاية رئي�س الهيئة االدارية لجمعية 
وبح�ضور االآباء االأجالء ومدير المدر�ضة االأ�ضتاذ مو�ضى ناجي �ضعبان احتفلت اأ�ضرة المدر�ضة بعيد الميالد وعيد 

القدي�ضة بربارة ال�ضبت 2015/12/5 . تخلل الحفل عر�س م�ضرحي وترانيم دينية.

• حفل إضاءة شجرة الميالد:
اأقيم  االأكرم  حمارنة  اح�ضان  الدكتور  االأرثوذك�ضية  والتعليم  الثقافة  لجمعية  االدارية  الهيئة  رئي�س  رعاية  تحت 
الميالدية  الترانيم  قدم  الذي  المدر�ضة  الخمي�س 2015/12/10 وبم�ضاركة كورال  الميالد  �ضجرة  اإ�ضاءة  احتفال 

بقيادة المعلمة �ضهى ن�ضار.
تحت رعاية �ضعادة ال�ضيد مي�ضيل دحدل االأكرم وبح�ضور رئي�س الهيئة االدارية الدكتور اح�ضان حمارنة االأكرم 
الخير  معونة  انطالقة  حفل  اأقيم  �ضعبان  ناجي  مو�ضى  االأ�ضتاذ  المدر�ضة  ومدير  االأكارم  االدارية  الهيئة  واأع�ضاء 
ال�ضنوية ال�ضبت 2015/12/12 بالمركز الثقافي الريا�ضي – المبنى الجديد وبم�ضاركة كورال المدر�ضة الذي قدم 

بع�س الترانيم الميالدية بقيادة المعلمة �ضهى ن�ضار. 

'

• إضاءة شجرة الميالد في النادي األرثوذكسي:
�ضارك كورال المدر�ضة في حفل ا�ضاءة �ضجرة الميالد في النادي االأرثوذك�ضي الجمعة 2015/11/27 با�ضراف 

المعلمة �ضهى ن�ضار.
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• تخريج دورة السالسا: 
ال�ضال�ضا  الم�ضاركين في دورة  الطلبة  الم�ضاركة على  �ضهادات  �ضعبان  ناجي  االأ�ضتاذ مو�ضى  المدر�ضة  وزع مدير 
لل�ضفين 4-5 االأربعاء 2015/11/25 ،وعلى الم�ضاركين في دورة ال�ضال�ضا لل�ضفوف 1-3 الثالثاء 2015/12/8 

في حفل اأقيم في م�ضرح المدر�ضة با�ضراف المدربة ن�ضرين مطالقة.

• تخريج دورة التايكواندو:
�ضعبان  ناجي  مو�ضى  االأ�ضتاذ  المدر�ضة  مدير  وزع 
ال�ضهادات واالأحزمة والميداليات على الم�ضاركين في 
با�ضراف   2015/12/2 االأربعاء  التايكواندو  دورة 

المدرب    د.وليد نا�ضر.

Garage Sale لدعم معونة الخير السنوية: • بيع مأكوالت 
تم تنظيم ن�شاط بيع الماأكوالت االأربعاء 2015/11/18 ون�شاط ال Garage Sale الخمي�س 2015/11/26 لدعم 

معونة الخير ال�ضنوية.

• أسبوع المهن للقسم 6-8: نظم الق�ضم 6-8 يوم المهن لطلبة ال�ضف الثامن حيث ا�ضت�ضاف 
مندوبين من  موؤ�ض�ضات عدة وهي: كلية الملكة نور للطيران االثنين 11/24، االأكاديمية الملكية للطهي الثالثاء 

11/25، جامعة االأميرة �ضمية االأربعاء 11/26 وفارم�ضي ون الثالثاء 12/8 با�ضراف المر�ضدين التربويين 
مجدي م�ضرب�س ومي حواتمة.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

• احتفاالت الميالد للقسم 3-1:
نظمت رئي�ضة الق�ضم 1-3 ال�ضيدة مادلين بحدو�ضة احتفاالت 
عيد الميالد لطلبة الق�ضم با�ضراف معلمي الدراما والمو�ضيقى، 
اأيام ال�ضبت12/5،  والتي ا�ضتملت على العديد من الفقرات 

12/12 و 12/19.
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• النشاطات
بتقديم  ال�ضنوية  الخير  معونة  بحملة  االأرثوذك�ضية  الوطنية  المدر�ضة  طالب  تماري  وهبة  رو�ضة  اأطفال  �ضارك 

التبرعات النقدية والعينية.

التسجيل في روضة وهبة تماري
تم االعالن عن بدء الت�ضجيل في الرو�ضة لمواليد 2012،حيث تم دعوة اولياء االمور لح�ضور اجتماع لتو�ضيح 
فل�ضفة الرو�ضة  والمناهج و المرافق والن�ضاطات واالجابة عن اي ا�ضتف�ضارات، كما تم ا�ضطحاب اولياء االمور 

في جولة لمرافق الرو�ضة  يوم ال�ضبت 2015/12/19  

اخبار اجتماعية 
الف مبروك من ا�ضرة رو�ضة وهبة تماري ال�ضمي�ضاني الى الزميلة جوانا هاني م�ضنات بقدوم المولود زيد والى 

الزميلة رانيا رزق الله بقدوم المولودة  بانا

احتفاالت عيد الميالد 
االأطفال  اأمور  اأولياء  تم دعوة   والفرح،  المحبة  معاني  تحمله من  وما  المجيد  الميالد  باأعياد  احتفاالتنا  بمنا�ضبة 
لح�ضور حفل ا�ضتمل على اأنا�ضيد عيد الميالد في م�ضرح الرو�ضة. وبعد االحتفال �ضاركوا االأطفال بتح�ضير هدية 

العيد.
الإدخال الفرح والبهجة في  نفو�س اأحبائنا  االأطفال ح�ضر �ضانتا كلوز برفقة )عمو �ضادي( حيث وزع الهدايا على 

االأطفال بعد اأن قدم عر�ضًا ت�ضمن م�ضرحية خا�ضة بالميالد واأنا�ضيد ورق�ضات منوعة.
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الموؤ�ض�ضِة  عاِم  مديُر  ويتولى 
العامِة  ال�ضيا�ضِة  تطبيِق  متابعَة 
والدواِء  الغذاِء  على  بالرقابِة 
االإدارِة  مجل�ُس  ي�ضُعها  التي 
وتنفيَذ الخطِط والبرامِج، وتنفيَذ 
اإختيار اأ. �شامل جنمةالقرارِت ال�ضادرِة عن المجل�ِس 

المؤسسُة 
العامُة للغذاِء 

والدواِء
ذات  والدواِء  للغذاِء  العامُة  الموؤ�ض�ضُة  تهدُف 
الماليِّ  واالإ�ضتقالِل  االإعتباريِة  ال�ضخ�ضيِة 
بموجِب  تاأ�ضي�ضها  منذ  عملت  والتي  واالإداريِّ 
ل�ضنة 2003 وتعمُل   ) الموؤقِت رقم ) 31  القانوِن 
 ،2008 ل�ضنِة   )41( رقم  قانون  بموجِب  حاليًا 
في  فروع  ولها  عمان  في  الرئي�ضيِّ  ومركُزها 
محافظاِت المملكِة، والتي ترفُع �ضعاَر »غذاٌء اآمٌن 
– دواٌء اآمٌن«  اإلى �ضماِن �ضالمِة الغذاِء وجودتِه 
و�ضالحيتِه لالإ�ضتهالِك الب�ضريِّ في جميِع مراحِل 
وفعاليتِه  الدواِء  �ضالمِة  �ضماِن  واإلى  تداولِه، 
وجودتِه. وتتولى الموؤ�ض�ضُة المهاَم وال�ضالحيات 
الغذاِء من حيث جودتِه  للرقابِة على  بها  المنوطة 
و�ضالحيتِه  الدواِء  �ضالمِة  ول�ضماِن  و�ضالحيتِه، 

وجودتِه والرقابة عليِه.
ويديُر الموؤ�ض�ضَة مجل�ُس اإدارٍة يراأ�ضُه وزيُر ال�ضحِة 

العام  مديرها  وع�ضوية 
عام  واأمين  للرئي�س  نائبًا 
واأمين  ال�ضحة  وزارة 
الزراعة  وزارة  عام 
موؤ�ض�ضة  عام  ومدير 
والمقايي�س  الموا�ضفات 
في  الغذاء  ومدير مديرية 
مديرية  ومدير  الموؤ�ض�ضة 
الموؤ�ض�ضة  في  الدواء 
واأربعة من ذوي الخبرة 
واالإخت�ضا�س في مجالي 

الغذاء والدواء.

التنفيذيِّ  الجهاِز  على  االإ�ضراِف  اإلى  اإ�ضافًة 
للموؤ�ض�ضِة ل�ضماِن �ضيِر العمِل بها والقياِم بمهامها، 
واإتخاِذ االإجراءاِت الالزمِة ب�ضاأِن تو�ضياِت اللجاِن 
الُمتخ�ض�ضِة التي ُي�ضكلها المجل�ُس واإعداِد م�ضروِع 
الموازنِة والتقريِر ال�ضنويين... الخ وغيرها من 

ال�ضالحيات التي تتعلُق باأعماِل الموؤ�ض�ضِة.
اأهمها،  الخدماِت  من  العديَد  الموؤ�ض�ضُة  وُتقدُم 
واإ�ضتيراِد  الجديدِة  الغذائيِة  الم�ضاريِع  اإقامِة  اإجازَة 
والُمطهراِت  الغذائيِة  الُم�ضافاِت  وتداوِل 
والُمعقماِت، وتداوِل ال�ضاورما من اإعداٍد وتجهيٍز 
المركزّيِة،  المطابِخ  تجهيِز  وطلباِت  وبيٍع، 
الغذائيِة  والُمكمالِت  الخا�ضِة  االأغذيِة  واإ�ضتيراِد 
الُم�ضتوردِة،  االأغذيِة  وتداوِل   ، المحليِّ واالإنتاِج 
الفحو�ضاِت  واإجراَء  ال�ضحّيِة  ال�ضهاداِت  واإ�ضداَر 
وت�ضجيَل  الفنّيِة  االإ�ضت�ضاراِت  وتقديَم  المخبريِة، 
وت�ضعيرها.  وفح�ضها  والُم�ضتح�ضراِت  االأدويِة 
على  والتفتي�ِس  بالرقابِة  الموؤ�ض�ضُة  وتقوُم 
وال�ضيدلياِت  الم�ضانِع 
لها  التي  والموؤ�ض�ضاِت 
االإن�ضاِن  ب�ضحِة  عالقة 
العطارِة  ومحالت 
البحِث  ومراكز 
... الخ باالإ�ضافِة  العلميِّ
المواطِن  توعيِة  اإلى 
والدواِء  الغذاِء  ب�ضــالمِة 
وتلقي  الُم�ضتخدمين 
ُمتلقي  من  ال�ضكاوي 
الخدمِة ومتابعتها والعمِل 

على حلها.
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املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة االدارية بال�شكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�شخي

(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 االإدارية جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�شية وجميع 

اأع�شائها العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية واالإدارية ي�شاركون 

اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،والى جنات اخللد: 
والد  ماهر«  اأبو   « زبانه  داود  مرتي  فوزي  املرحوم  بوفاة  فانو�س  واآل  زبانه  اآل   •

الدكتور ماهر زبانه ع�ضو الهيئة االإدارية جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�ضية، زوجته 
الفا�ضلة عفاف ايليا فانو�س ووالد مها ومنال، تعزية خا�ضة للدكتور ماهر زبانه بوفاة 

والده.
حنا  نايف  املرحوم  والدها  بوفاة  ال�ضمي�ضاين  مدر�ضة  من  من�ضور  فلورن�س  الزميلة   •

من�ضور
الطالبة يا�ضمني االأن�ضاري من مدر�ضة ال�ضمي�ضاين بوفاة والدها املرحوم فار�س كاظم   •

االأن�ضاري.
الزميل اال�ضتاذ ع�ضام خوري من مدر�ضة ال�ضمي�ضاين بوفاة املرحوم مايكل  ابن �ضقيقه   •

حنا خوري يف الواليات املتحدة االأمريكية.
الزميل �ضموئيل من مكتب اجلمعية بوفاة عمته.  •

الزميل عي�ضى اأبو العظام بوفاة والدته املرحومة فريزة فرح مرتي القوره اأم اليا�س.  •
ال�ضيدة ميمي �ضوابيني الزميلة ال�ضابقة يف مكتب اجلمعية بوفاة زوجها الع�ضو العامل   •
وجورج  تانيا  املدر�ضة  خريجي  لولديها  مو�ضول  والعزاء  �ضوابيني  مو�ضى  املرحوم 

�ضوابيني بوفاة والدهم.
ال�ضيد يو�ضف هنديله ع�ضو اللجنة الثقافية بوفاة والدته املرحومة بريتا »لبيبه« ا�ضبريو   •

دلل اأرملة املرحوم نخله يو�ضف هنديله يف الواليات املتحدة االأمريكية.
اأمل حداد قاقي�س مقرر جلنة مدار�س االأحد بوفاة زوج �ضقيقتها رندا املرحوم  ال�ضيدة   •

غ�ضان املع�رش.
 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

الم،  الأنهم اأبناء الله ُيدعون« )مت9:5( »ُطوبى ل�شانعي ال�شَّ
تف�شريها

ة وقائلة  ل �ضانع �ضالم على االأر�س،  فبميالده جاء ال�ضالم على االأر�س،  اإذ هلَّلت املالئكة مب�رشِّ امل�ضيح هو اأوَّ
ة« )لو14:2( فامل�ضيح هو راأ�س ال�ضالم، فبه حتققت  »املجد لله يف االأعايل وعلى االأر�س ال�ضالم وبالّنا�س امل�رشَّ
ة اإ�ضعياء النبي »الأنه ُيولد لنا َوَلد وُنعطى اأبنًا وتكون الرئا�ضة على كتفه،  وُيدعى ا�ضمه: عجيبًا ُم�ضريًا،  اإلهًا  نبوَّ

يا،  رئي�س ال�ضالم« )اإ�س6:9( . قديرًا،  اأبًا اأبدِّ
�ضالمنا كائن يف امل�ضيح ي�ضوع الذي اجتذبه لنا من ال�ضماء ويف كالمه وحفظه »الأن اهتمام اجل�ضد هو موت،  ولكن 
اهتمام الروح هو حياة و�ضالم« )رو6:8( وهذا ال مينع وقوعنا حتت �ضيقات العامل »وجميع الذين ُيريدون اأن 
يعي�ضوا بالتقوى يف امل�ضيح ي�ضوع ُي�ضطهدون« )2تي12:3(،  »الأنه قد ُوِهب لكم الأجل امل�ضيح،  ال اأن توؤمنوا به 

وا الأجله« )يف29:1( . فقط،  بل اأي�ضًا اأن تتاملَّ
»�ضالمًا  ال�ضالم  واهب  وهو  )2كو11:13(  وال�ضالم«،  املحبة  »اإله  فهو  النبوؤات  جميع  حتقَّقت  ي�ضوع  امل�ضيح  يف 
اأترك لكم،  �ضالمي اأُعطيكم .  لي�س كما ُيعطي العامل اأُعطيكم اأنا« )يو27:14( وب�ضالمه الذي ُيعطينا، َنغِلب كل 
�ضيقات العامل »قد كلَّمتكم بهذا ليكون لكم يفَّ �ضالم .  يف العامل �ضيكون لكم �ضيق ولكن ثقوا: اأنا قد غلبت العامل« 
)يو33:16( حتى ان الذي ي�ضكن فيه �ضالم الله ي�ضتطيع ان يحتمل كل �ضيء،  ي�ضرب على كل �ضيء،  ال يخاف �ضيئًا 

»وميلك يف قلبه �ضالم الله« )كول15:3( .
لل�ضعب »ال�ضالم جلميعكم«  لُيعطيه  الكاهن  اأُعطيكم« وو�ضعته يف فم  للم�ضيح »�ضالمي  الدعاء  الكني�ضة هذا  اخذت 

فُيجيبه ال�ضعب »ومع روحكم اأي�ضًا« فهذا الدعاء ي�ضتمد قوته من عطاء امل�ضيح له املجد .
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