
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 250( ال�شنة الثانية والع�شرون اذار  2016

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 (

ا�ستخدام  ب�أنه   )  Life Long Learning  ( الحي�ة  مدى  الم�ستمر  التعلم  كولينز  ه�ربر  ق�مو�س  يعرف 
الم�ستمر  والتح�سين  التطوير  تعزيز  اأجل  من  الن��س  حي�ة  طوال  وغيرالر�سمية  الر�سمية  التعلم  فر�س 
للمع�رف والمه�رات الالزمة للعمل وتحقيق الذات، و قد يكون التعلم بدافع ذاتي لأ�سب�ب �سخ�سية اأو 
ل�سبب مهني. ويعتمد مبداأ التعلم الم�ستمر على فكرة اأن التعلم غير محدد في فترة ال�سغر اأو في غرفة 

الدرا�سة اأو مك�ن العمل بل يتعداه� اإلى كل مراحل العمر وفي اأي مك�ن.

التعلم مدى الحياة

الرسالة الروحية
احد السجود للصليب 

السيد إلياس نينو
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دعوة حلفل استقبال االعضاء 
العاملني واملؤازرين حلفل 

افتتاح املبنى الثقايف الرياضي

صفحة 3

السيد سامي ساليطةيفتتح 
مؤمتر اللغة االجنليزية مندوبًا 
عن معايل وزير الرتبية والتعليم

صفحة 4

السيدة نهى شنودة 
تفتتح معرض الكتاب نيابة 

عن الرئيس

صفحة 5

م. ميخائيل )مايكل( 
عبدالنور هنديله

ع�ضو الهيئة الإدارية

في ال�سنوات الع�سرين الأخيرة  اأحدثت تكنولوجي� الح��سوب و النترنت تغييرًا ثوريً� في مفهوم التعلم ف�أ�سبح ب��ستط�عة 
كل �سخ�س البحث و التعلم في اأي مو�سوع، واأ�سبح ب�لمك�ن اأي�س� اللتح�ق بج�معة معتمدة و الت�سجيل بم�س�ق�ت عن 
بعد، بل اأي�س� من الممكن ح�سور مح��سرات في اأكبر ج�مع�ت الع�لم. وبذلك لم يعد تح�سيل المعرفة مرتبطً� بمك�ن 
وزم�ن محددين، ف�لمتعلم مدى الحي�ة هو ال�سخ�س الذي يتحمل الم�سوؤولية عن العملية التعليمية الخ��سة به والذي هو 

على ا�ستعداد ل�ستثم�ر الوقت والم�ل والجهد في التعلم اأو التدرب على اأ�س��س م�ستمر.
نحن في الجمعية فخورون بمعلمين� واإداريين� وموظفين� حيث اأن العديد من معلمين� التحقوا بدرا�س�ت علي� خالل عملهم 
في المدار�س. ول ت�ألو الجمعية اأي جهد اأو فر�سة لإر�س�ل المعلمين لدورات تدريبية اأوموؤتمرات تعليمية داخل الردن 
اأو خ�رجه، وكذلك ا�ست�س�فة مدربين خ�رجيين و عقد ور�س تدريبية داخلية. و تفخر المدر�سة الوطنية الرثوذك�سية 
في  الع�م  هذا  الع�سرين  للمرة  و  النجليزية  اللغة  موؤتمر  وا�ست�س�فة  بتنظيم  البريط�ني  الثق�في  المجل�س  مع  وب�لم�س�ركة 
الح�دي ع�سرمن اآذاروبم�س�ركة اأكثر من ثالثم�ئة و خم�سين معلم� من العديد من المدار�س حيث يقوم الكثير من معلمين� 

بتقديم ور�س تدريبية خالل الموؤتمر. 
كم� وفرت الجمعية المئ�ت من اأجهزة الح��سوب و �س��س�ت العر�س و الألواح التف�علية و الإنترنت ال�سريع ب�ل�س�فة الى 
عقد دورات تدريبية على تطبيق�ت البرمجة و ا�ستخدام التكنولوجي� في التعليم. وهكذا يحر�س معلمون� على  تطويراأنف�سهم 
فعال  ليكونوا  فيهم  الكت�س�ف والبحث وال�ستق�س�ء  المه�رات وحب  الطالب و غر�س  تعليم  ب��ستمرار وتطوير طريقة 

متعلمين مدى الحي�ة و ليعرفوا اأن تخرجهم من المدر�سة اأو الج�معة م� هو ال بداية طريق التعلم.
وكم� ق�ل هنري فورد: اأي �سخ�س يتوقف عن التعلم هو كبير ب�ل�سن �سواء ك�ن عمره ع�سرين اأو ثم�نين. 

نتمنى التقدم الم�ستمر لجمعيتن� ومدار�سن� ومعلمين� و طالبن�، ونتمنى للجميع الموفور من ال�سحة و البق�ء ب�سن ال�سب�ب.!
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أحد السجود 
للصليب الكريم 

المحيي
�س،   في الأحد الث�لث من ال�سوم الأربعيني المقدَّ
لل�سجود  د  نعيِّ لل�سليب،  ال�سجود  اأحد  الم�سّمى 
حقيقته  في  هو  والذي  المحيي  الكريم  لل�سليب 
�سجود للم�سلوب عليه .  فبعد �سالة ال�سحرية)1( 
اأم�م الم�ئدة المقد�سة ويبخر ال�سليب  يقف الك�هن 
الكريم،  ثم ي�سعه على �سينية مفرو�سة ب�لزه�ر 
وي�سعه� على راأ�سه ويخرج به� من الب�ب ال�سم�لي 
وي�أتي  والمب�خر  ال�سموع  تتقدمه  �س  المقدَّ للهيكل 
اإلى و�سط الكني�سة حيث تكون مو�سوعة من�سدة،  
يطوف حوله� ثالث مرات .  ثم يتجه نحو ال�سرق 
ويهتف ق�ئاًل »الحكمة فلننت�سب« وي�سع ال�سليب 
مرنمً�  �سليب  ب�سكل  حوله�  ر  ويبخِّ المن�سدة  على 
»خل�س ي� رب �سعبك ... الخ« ثم ي�سجد لل�سليب 
�سيِّدن�  ي�  »ل�سليبك  والمرتلون  يرتل  فيم�  الكريم 
نه�ية  وعند  د«   نمجِّ �سة  المقـدَّ ولِقي�متك  َن�سَجد 
المرا�سيم ترنـم طروبـ�رية »خل�س ي� رب �سعبك 

... الخ« .
حكمة هذا العيد :

الأربعيني  ال�سي�م  بوا�سطة  اأن  الكني�سة  لحظت 
مت�سجرين  بمرارة  البع�س  ي�سعر  �س  المقدَّ
رًا  يً� ومذكِّ ومتراخين،  لذلك قّدمت لن� ال�سليب مقوِّ
لُيعزين�  الم�سيح  ي�سوع  ومخل�سن�  ربن�  ب�آلم  اإي�ن� 
ِلب من اأجلن� فكم  وُي�سجعن� ب�أنه اإن ك�ن اإلهن� قد �سُ
يجب علين� اأن نحتمل نحن من اأجله،  فهو يخفِّف 
ال�سيِّديه  والحزان  الأوج�ع  لن�  ب�ظه�ره  اتع�بن� 

بوا�سطة  الن�تج  المجد  وتذك�ر 
مخل�سن�  اأن  فكم�  ال�سليب،  
د  ُمجِّ ال�سليب  على  ب�سعوده 
والتمرمر،   المه�نة  بوا�سطة 
اأن نفعل  كذلك نحن يجب علين� 
د معه اأي�سً� .  وكم� اأن  اإعداد : اليا�س �ضفيق نينـولكي نتمجَّ

ي�سيرون في طريق طويلة وعرة،  عندم�  الذين 
تحت  وي�ستريحون  قلياًل  يجل�سون  ال�سير  يعييهم 
ظل �سجرة،  وبعده� يتقوون جيدًا فيجوزون بقية 
الطريق،  هكذا في زم�ن ال�سي�م الذي هو كطريق 
طويلة �س�ئكة ومتعبة،  و�سع الآب�ء القدي�سون في 
�ن�  اإيَّ م�نحً�  الحي�ة  الح�مل  ال�سليب  ال�سي�م  و�سط 
راحة ومن�سطً� الذين تعبوا واعيوا اإلى اإكم�ل بقية 

�سعيهم المتعب في اإتم�م طريق ال�سي�م الطويلة .
نجوز  اأن  الإله  الم�سيح  اإيه�  اأهلن�  �سليبك  ة  فبقوَّ
اللهية  لآلمك  ون�سجد  ب�سالم  الأربعين  ميدان 
وحدك  �س�لح  اأنك  بم�  واأرحمن�  المحيية  وقي�متك 

ومحب الب�سر . 
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حفلة عيد األم 
الأغ�ني  بتقديم  �سفية  مجموعة  كل  ق�مت  حيث   2016/3/19 ال�سبت  يوم  الأم  بعيد  الرو�سة  احتفلت 
والرق�س�ت داخل الغرف ال�سفية. وفي نه�ية الحتف�ل قدم كل طفل الهداي� التي تم تح�سيره�، وقد عبرت 

الأمه�ت عن اإعج�بهن ببرن�مج الحفل. 

دعوة اآلباء  
عنهم  ينوب  من  اأو  الآب�ء  دعوة  تم 
ن�شاط  في  للم�شاركة  جد(  خال،  )عم، 
تح�شير ن�شاط هدية عيد الأم يوم ال�شبت 

.2014/3/15
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اللغة  لتدري�س  الع�سرين  الموؤتمر  فع�لي�ت  انطلقت 
المدر�سة  الجمعة 2016/3/11 في مقر  الإنجليزية 
التربية  ووزير  الوزراء  رئي�س  ن�ئب  برع�ية 
والتعليم الدكتور محمد الذنيب�ت  والذي اإنتدب  ال�سيد 
�س�مي �ساليطة الأمين الع�م  لوزارة التربية والتعليم  
لل�سوؤون الإدارية والم�لية بح�سور الدكتور اح�س�ن 
اأع�س�ء  من  وعدد  الإدارية  الهيئة  رئي�س  حم�رنة 
ب�لتع�ون  �سنوي�  المدر�سة  تنظمه  والذي   الهيئة، 
من  اكثر  بم�س�ركة  البريط�ني  الثق�في  المجل�س  مع 
)350( م�س�رك� يمثلون القط�عين الخ��س والع�م. 
التع�وني(  التعلم   ( ال�سنة  لهذه  الموؤتمر  عنوان  ك�ن 
Cooperative Learning« وك�ن هدف الموؤتمر 
الذي اإ�ستمر يومين اإعط�ء مدر�سي اللغة النجليزية 
ق�س�س  وتقديم  اأقرانهم  مع  للتوا�سل  فر�سة 
النج�ح التي حققوه� من خالل مم�ر�ستهم للتدري�س 
والأبح�ث والحتك�ك مع كب�ر الخبراء في تدري�س 

اللغة النجليزية في المملكة المتحدة . 
هدف الموؤتمر اإلى تدريب المعلمين على اأ�س�ليب التعليم 
التعليم  على  كبير  ت�أثير  له�  والتي  الن�جحة  الفردية 
وو�س�ئل تعليم الإبداع وتطوير اأ�س�ليب التعلم المف�سلة 

لطالبهم والتي تتن��سب مع قدراتهم المختلفة.

انطالق فعاليات مؤتمر المدرسة الوطنية 
األرثوذكسية للغة اإلنجليزية

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

عبرت ال�سيدة مي ق�سو�س ن�ئب المدير عن اأمله� ب�ن 
يكون الموؤتمر ملهم� للمعلمين واأن يوؤدي الى تعزيز 
الموؤتمر  هدف  ان  مبينة  الن�جحة  ال�سفية  المم�ر�سة 
لهذا الع�م تحفيز المعلمين من خالل اإعط�ئهم الكثير 

من الأفك�ر الجديدة والعملية ..
البريط�ني  الثق�في  المجل�س  في  التعليم  مدير  واكد 
اأحد  البريط�ني  الثق�في  للمركز  ي�سكل  الموؤتمر  اأن 
برامجه التي ت�سعى الى دعم قدرة الوزارة وجميع 
في  التطورات  اأحدث  مواكبة  على  التعليم  مراكز 
تدري�س اللغة النجليزية، مبين� انه� فر�سة للمعلمين 
خبراء  من  الفك�ر  اأحدث  على  الح�سول  اأجل  من 
وي�سكل  المتحدة،  المملكة  في  النجليزية  اللغة 
فر�سة لتب�دل الخبرات بين معلمي اللغة النجليزية 
المهند�س  الهيئة الدارية  الأردنيين . و�سكر ممثل 
التربية  وزارة  تع�ون  كلمته  في  هنديلة  م�يكل 
والتعليم ممثلة بن�ئب رئي�س الوزراء وزير التربية 
الم�ستمر  ودعمه  ذنيب�ت  محمد  الدكتور  والتعليم 
للموؤتمر وتح�سين جودة التعليم ب�سكل ع�م . و�سكر 
في  الف�علة  ل�سراكتهم  البريط�ني  الثق�في  المجل�س 
النجليزية  اللغة  تعليم  في  ب�لخبرات  الموؤتمر  اإثراء 
في المملكة المتحدة وفي المركز الثق�في البريط�ني.
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معرض الكتاب السنوي 2016
الهيئة  رئي�س  ن�ئب  �سنودة  نهى  ال�سيدة  رع�ية  تحت 
اإح�س�ن  الدكتور  الرئي�س  عن  مندوبة  الإدارية 
الثالث�ء  ال�سنوي  الكت�ب  معر�س  اإفتت�ح  تم  حم�رنة 
2016/3/22 في مكتبتي المدر�سة، بح�سور عدد من 
اأع�س�ء الهيئة الإدارية. وقد تم تكريم الأديبة الأردنية 
تم عر�س  المعر�س حيث  ه�م�س  النج�ر على  تغريد 
م�سهد تمثيلي من قبل الطلبة بعنوان )اإ�س�ءاآت(  تن�ول 

زراعة األشجار جمعية األيدي الواعدة:
�شارك فريق الأيدي الواعدة في المدر�شة بن�شاط زراعة الأ�سج�ر والذي تنظمه جمعية الأيدي الواعدة �سنوًي�. 
 2016/3/7 الن�شاط برعاية معالي وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي في منطقة ناعور الثنين  حيث كان 

بم�شاركة المدار�س الأع�شاء بالفريق و�شارك في هذا الن�شاط ما يقارب 200 ط�لًب� وط�لبة.

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

فيه� حي�ة الأدب الن�سوي في بالد ال�س�م، وقدم كورال المدر�سة اأغنية )اإمراأة واحدة(. اإ�ستمر المعر�س اأربعة اأي�م.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

دوري الصغار:
وكرة  ال�سلة  كرة  لعبتي  في  ال�سغ�ر  دوري  بدء  تم 
اأي�م  المب�ري�ت  وتق�م   ،2016/3/8 بت�ريخ  القدم 
اأ�سبوع. بداأت الجمعة 2016/3/25  الجمعة من كل 
الثق�في  المبنى  في  الري��سية  ال�س�لة  في  ال�سلة  لكرة 
الري��سي وكرة القدم على المالعب الخ�رجية بدعم 
من�سق  ب��سراف  الوطنية  وال�سرك�ت  الموؤ�س�س�ت  من 

التربية الري��سية اأيوب بط�ر�سة.

راهبات  السلة/مدرسة  كرة  بطولة 
الوردية مرج الحمام:

فم�  ث�نوي  الول  لطلبة  ال�سلة  كرة  فريق  �س�رك 
/ مرج  الوردية  دون �سمن بطولة مدر�سة راهب�ت 
المدار�س )كلية ترا�سنطة،  الحم�م بم�س�ركة عدد من 
ل�س�ل  دي  كلية  الحم�م،  الوردية/مرج  راهب�ت 
ن�يف  الفريق  مدرب  ب��سراف  البي�ن(  الفرير، 
النه�ئية حيث  للمب�راة  ب�لفريق  الذي و�سل  ع�سفور 

دورة مدربي كرة اليد:
على  الري��سية  التربية  معلمي  وت�هيل  تطوير  بهدف 
مختلف ال�سعدة في المج�ل الري��سي �س�رك ال�ست�ذ 
الري��سية بدورة مدربي  التربية  اأ�ست�ذ  معن مزاهرة 
الى  من3/12   الفترة  خالل  انعقدت  التي  اليد  كرة 
التربية والتعليم  بين وزارة  ب�لتع�ون    2016/3/14
والتح�د الردني لكرة اليد حيث ح��سر في الدورة 
من  اليد  لكرة  الدولي  التح�د  من  ومدرب  مح��سر 

حقق الفريق المركز الول في البطولة ال�سبت 2016/3/19 بعد تغلبه على فريق مدر�سة راهب�ت الوردية بنتيجة  
.29  - 56

وح�سل فريق الوطنية الرثوذك�سية على ك�أ�س البطولة والميدالي�ت الذهبية. 
الفريق مكون من الطلبة: كريم الق�سو�س، مجد المنى، عمر ف�خوري، زيد عبدربه، حن� جح�، رعد البطيخي، 

زيد خوري، اأحمد الكب�ريتي، عبدالله م��سي، �سمير نينو وج�د حم�تي.

مملكة البحرين. واإ�ستملت الدورة على الج�نبين العملي والنظري لأبرز المو�سوع�ت الم�ستجدة في تدريب كرة 
اليد. بعد انته�ء الدورة اجت�ز ال�ست�ذ معن المتح�ن المقرر ون�ل �سه�دة الم�س�ركة ، هذا و�سيقدم ال�ست�ذ معن 
ملخ�سً� عن الدورة للزمالء المعلمين في اجتم�ع لمعلمي التربية الري��سية في المدر�سة بهدف تعميم الف�ئدة على 

ابن�ئن� والمعلمين.
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مسابقة رسم النادي األرثوذكسي:
ف�زت الط�لبة حي�ة حج�زين من ال�سف الت��سع اأ  بج�ئزة 
الأرثوذك�سي  الن�دي  ر�سم  م�س�بقة  في  وهدية  تر�سية 
 2016/2/21 بت�ريخ  الأحالم«  حي�ة   « بعنوان 

ب��سراف المعلمة ريم� بع�ره.

مسابقة رسم تويوتا
ر�سم  م�س�بقة  في  اأ�سم�وؤهم  الت�لية  الطلبة  ف�ز 
الأحالم«   �سي�رة   « بعنوان  تويوت�  المركزية 
ريم�  المعلمين  ب��سراف   2016/3/8 الثالث�ء 

بع�ره، ف�دي حدادين وديمة ق�قي�س وهم:
من  الزوبعي  مح�سن  الط�لب  الأول  المركز    •
.Lap Top )Dell( الث�من 8 ج وح�سل على ج�ئزة

المؤتمر البيئي السنوي الثالث في الكنجز أكاديمي:
�س�رك طلبة ن�دي البيئة في الموؤتمر البيئي ال�سنوي الث�لث الذي تنظمه الكنجز اأك�ديمي الذي يحمل عنوان 

» رواد التغيير« ال�سبت 2016/3/5 ب��سراف المعلمة �سمر ا�سعيد.
•  �شارك طلبة ال�شف ال�شابع )اأ، ج( في ن�شاط زراعة الأ�شجار في منطقة العار�شة بالتعاون مع جمعية 

حفظ الط�قة احتف�ًل بيوم ال�سجرة ال�سبت 2016/3/5 بمرافقة المعلمة اأحالم �سرايحة.
 يوم المرأة العالمي:

�س�ركت مجموعة من ط�لب�ت ال�سف IG 11 في احتف�ل يوم المراأة الع�لمي الذي نظمته جمعية خليل ال�س�لم 
الخيرية الثالث�ء 2016/3/8 ب��سراف المر�سدة التربوية خلود ق�قي�س.

 مسابقة الموسيقى على مستوى التربية:
�س�رك كل من الطلبة يزن خوري 12IT، فرح الأ�سقر IG 12 وندين رزق الله 5 ب في م�س�بقة العزف 
والمو�سيقى على م�ستوى المديرية والتي  اأقيمت في مدر�سة عرج�ن الث�نوية للبن�ت ب��سراف من�سق التربية 

المو�سيقية عالء الم�سري ومن�سقة الم�س�بق�ت �سيرين الرب�سي.
•  عقدت لق�ءات �سب�حية لطلبة المرحلة )6-8( بعنوان » الدف�ع عن النف�س« قدمته� ال�سيدة لين� خليفة في 

الفترة من 14-2016/3/16 ب��سراف المر�سدين التربويين مجدي م�سرب�س ومي حواتمة.
•  زار طلبة ال�سف 8 ب دار الأمل للم�سنين الأربع�ء 2016/3/2 ب��سراف المعلمة لن� نينو لتعزيز مفهوم 
الأربع�ء  ب�لفحي�س  الن�س�نية  العن�ية  دار   8CS/A ال�سف  كم� زار طلبة  الطلبة،   لدى  والعط�ء  الرحمة 

2016/3/9 ب��سراف المعلمة ف�تن الفرح.

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

.)PSP (Sony المركز الث�لث الط�لبة كيرا يغنم من ال�سف 6 ب وح�سلت على ج�ئزة   •
.)PSP (Sony 1 وح�سلت على ج�ئزةCP/D المركز الث�لث الط�لبة �سم� كعو�س من ال�سف   •
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لقاء يجمع اسرة المحبة مع رئيس جمعية عين 
الصايغ التعاونية

لق�ء ودي وحديث �سيق جمع اع�س�ء اللجنة الثق�فية 
مع رئي�س جمعية ال ال�س�يغ العميد المتق�عد وديع 

عزيز ال�س�يغ.
ط�ل  ال�س�يغ  منزل  في  ك�ن  الذي  اللق�ء  خالل 
ا�سم  تحمل  التي  الع�ئلة  جمعية  عن  الحديث، 
»جمعية عين ال�س�يغ التع�ونية« التي اأ�س�سه� ال�سيد 
الكت�ب  اأ�سدر  الذي  وهو  اليوم  ويراأ�سه�  وديع 
الذي يتن�ول اأ�سول وفروع الع�ئلة وقرية الع�ئلة 
الرميمين، ام� الرئي�س الفخري للجمعية فهو رجل 

الأعم�ل المعروف ال�سيد مي�سيل ال�س�يغ.
يعرف ال�سيد وديع بن�س�طه الجتم�عي والتطوعي، 
ف�لع�سكري المولود في الع�م 1933 له في �سيرته 
الجي�س  في  الوطن  خدمة  في  ليق�ل  الكثير  الذاتية 
الخ��س  للقط�ع  انتق�له  وبعده�  الب��سل،  الردني 
الع�مة  الموؤ�س�س�ت  في  من��سب  عدة  وتبوئه 

والخ��سة الكبرى في الوطن.

خالل خدمته الع�سكرية ح�ز ال�سيد وديع على عدة 
اأو�سمة ع�سكرية رفيعة وميدالي�ت وجوائز تقديرية 
الم�سلحة  القوات  �سلك  في  الطويلة  خدمته  اثن�ء 

الردنية والتي ا�ستمرت قرابة الثالثين ع�مً�.
ال�سيد وديع متزوج من التربوية ال�سيدة امل حم�تي 
وجميعهم  وابنت�ن  ذكور  ثالثة  ابن�ء  خم�سة  ولهم 
الولي�ت  في  العلي�  الج�معية  درا�ستهم  اأكملوا 
الى  الهند�سة  من  مختلفة  تخ�س�س�ت  في  المتحدة 

الترجمة الفورية والتربية الخ��سة.
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القوات  في  ال�سيد وديع حي�ته كمر�سح �س�بط  بداأ 
بعدة دورات  وا�سترك  ب�لخدمة  وا�ستمر  الم�سلحة 
ولوج�ستية.  وع�سكرية  وادارية  فنية  تدريبية 
رتبة  و�سل  اأن  الى  الع�سكرية  الرتب  في  تدرج 
ومتعددة  رفيعة  ع�سكرية  من��سب  وا�سغل  عميد 
ك�ن اخره� مديرا ل�سالح ال�سي�نة الملكي الى ان 

احيل الى التق�عد نه�ية الع�م 1979.
العمل في  الى  ال�سيد وديع بعد ذلك مب��سرة  انتقل 
القط�ع الخ��س في من��سب قي�دية متعددة، حيث 
ع�مة  وموؤ�س�س�ت  �سرك�ت  لعدة  ع�م�  مديرا  ك�ن 
مج�ل�س  بع�س  في  اأي�سً� ع�سوا  وخ��سة، وعمل 

ادارة هذه ال�سرك�ت.
ف�ز ال�سيد وديع بع�سوية اتح�د الموزعين العرب 
ادارة  مجل�س  في  ع�سوا  وانتخب  ب�لق�هرة، 
ع�سوية  منح  كم�  �سنوات،  اأربع  لفترة  التح�د 
اتح�د الموزعين الع�لميين، كم� ك�ن رئي�س� وامين� 

ع�م� وع�سوا في عدة جمعي�ت تع�ونية وخيرية.
وديع  ال�سيد  يتن�ول  ال�س�يغ  ع�ئلة  عن  كت�به  في 

الم  القرية  عن  ب�لتف�سيل  تتحدث  ف�سول  �سبع 
رميمين، واأ�سول الع�سيرة وهي ع�سيرة م�سيحية 
غ�س�نية موطنه� بالد ال�س�م، وتوزعت الع�ئلة في 
مرحلة مبكرة اي قبل 400 ع�م الى من�طق مختلفة 
في بالد ال�س�م وهي لبن�ن وجبل العرب وفل�سطين 

والردن.
اأم� عن ت�أ�سي�س جمعية عين ال�س�يغ التع�ونية يحدثن� 
التي  الجمعي�ت  ال�سيد وديع ويقول »ا�سوة بجميع 
في  الجمعي�ت  هذه  لمثل  الم��سة  والح�جة  اأ�س�ست 
ظل انت�س�ر ابن�ء الع�سيرة في مختلف مدن وقرى 
ت�أ�سي�س جمعية  على  التف�ق  تم  والخ�رج  المملكة 
الول  الجتم�ع  عقد  تم  حيث  للع�سيرة  تع�ونية 
في  ال�س�يغ  ع�سيرة  ديوان  1994في  الع�م  في 
الجميع  اإتفق  الجتم�ع  اإثر   « الرميمين«.ويت�بع 
على ت�أ�سي�س الجمعية وتم اختي�ر ا�سم عين ال�س�يغ 
عين  ا�سم  عليه  اطلق  الذي  الم�ء  نبع  ل�سم  تخليدا 
لبلده رميمين. وبذلك تم  ال�س�يغ في اول مدخل 
عقد الجتم�ع الت�أ�سي�سي للجمعية في اأذار 1994.
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زيارة الحديقة المرورية
حر�سً� على تنمية الوعي وال�سالمة الع�مة لدى الطلبة 
زار طلبة ال�سفوف الأول- الث�لث الأ�س��سي الحديقة 

المرورية – فرع المدينة الري��سية 2016/3/2.

بطــولــة الـعــاب القــوى جــري لمديـرية 
التربية والتعليم لواء قصبة عمان

الذهبية  الميدالية  الله على  العبد  راني�  الط�لبة  ح�سلت 
م   800 و  400م  جري  القوى  الع�ب  م�س�بقة  في 
عم�ن  ق�سبة  /لواء  والحكومية  الخ��سة  للمدار�س 

للمرحلة الث�نوية 2016/3/9.

بمناسبة عيد االم – تيلي ماتش
بمن��سبة عيد الم اأق�م ق�سم التربية الري��سية الع�بً� ترفيهية – تيلي م�ت�س لل�سفوف الول – الث�لث ال�س��سي مع 

اأهالي الطلبة، كما اأقيم ن�شاط garage sale 2016/3/19 و2016/3/26.

بطولة القدس المفتوحة للشطرنج
الث�ني  المركز  على  ال�سوي�س  ديفيد  الط�لب  ح�سل 
للمرحلة الث�نوية والط�لب عمر الدبوبي على المركز 
الث�لث للمرحلة ال�س��سية العلي� والط�لب احمد الروابدة 
هذه  في  الدني�  ال�س��سية  للمرحلة  الث�ني  المركز  على 

البطولة 2016/3/1.

زراعة االشجار-فريق األيدي الواعدة
ب�لم�س�ركة  المدر�سة  في  الواعدة  الأيدي  فريق  ق�م 
في زراعة ال�سج�ر تحت رع�ية وزير الزراعة في 

منطقة زبود-ن�عور 2016/3/7.
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معركة  ذكرى  بمناسبة  صور  معرض 
الكرامة

معر�س  اقيم  المعنوي  التوجيه  مديرية  مع  ب�لتع�ون 
معركة  ذكرى  بمن��سبة  اله��سمية-  –الق�عة  �سور 

الكرامة 2016/3/19.

زيارة مشاتل القادسية
الى  بزي�رة  ال�س��سي   2  –  1 ال�سفوف  طلبة  ق�م 
الكبرى  عم�ن  لم�نة  الت�بعة  الق�د�سية  م�س�تل 

24و2016/3/25.

بطولة ضاحية 2.5 كم بمناسبة الذكرى المئوية النطالق الثورة العربية الكبرى
بهذه  اإحتف�ًل  الري��سي  والن�دي  الثق�في  الن�دي  اأق�م  الكبرى  العربية  الثورة  لنطالق  المئوية  الذكرى  بمن��سبة 
المن��سبة ا�ستمل على اأغ�ني وطنية واإلق�ء ال�سعر وجري �س�حية في منطقة الأ�سرفية. وفي نه�ية الحتف�ل تم توزيع 

الكوؤو�س على م�ستحقيه� وتوزيع الميدالي�ت على جميع الم�س�ركين.

بطولة النادي االرثوذكسي االولى 
لتنس الطاولة

ح�سل الط�لب �س�لم البط�ر�سة على المركز الول في 
الط�ولة،  لتن�س  الولى  الرثوذك�سي  الن�دي  بطولة 
المدر�سة في هذه  اأخرى من طلبة  و�س�رك مجموعة 

البطولة 2016/3/15.
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شبيبة القديس بطرس تحتفي 
بأمهات أعضاء الشبيبة

الأم �سمعة مقد�سة ت�سيء ظلمة الحي�ة بتوا�سعه� ، 
بحن�نه� ، بعط�ئه� ومحبته� غير الم�سروطة،

وتقديرًا من� لدوره�، اأق�مت �سبيبة القدي�س بطر�س 
الثق�فة والتعليم الأرثوذك�سية م�س�ء  الت�بعة لجمعية 
الثق�في  المبنى  2016/3/20  في  الأحد  يوم 
الري��سي  حفاًل �س�هرًا لأع�س�ء ال�سبيبة و اأمه�تهم. 
لورين  الأخت  األقته�  ترحيبية  كلمة  الحفل  تخلل 
قوا�س وعر�س لفلم ق�سير تعريفي عن ال�سبيبة ، 
مو�سيقى DJ  نظمه�  على  اأي�سً�  الحفل  ا�ستمل  كم� 

بجو يملوؤه الفرح تم احتف�ل الأطف�ل في الرو�سة بمن��سبة عيد الأم ووزعوا  في نه�ية الحفل الهداي� على امه�تهم.

واخت�ره� الأخوة ف�ر�س الجلدة و�سبحي خ�سير، 
اأعدته�  الأخت  التي  المحبة  ت�س�ركن� معً� م�ئدة  ثم 
ميرن� ن�س�ر. اإرت�سمت البهجة على الح�سور اأثن�ء 
م�س�ركتهم في م�س�بقة ترفيهية جمعت الأم بولده� 

اأو ابنته� لإختب�ر مدى درايته� ب�هتم�م�تهم . 
م�رين� زوجة  الأخت  تكريم  تم  الحفل  نه�ية  وفي 
دافئة  بعب�رات  ال�سبيبة  مر�سد  ف�سحو  �سليم  الأخ 
جهوده�  على  عرف�نً�  و  امتن�نً�  تذك�ري  درع  و 
الم�سنية في رع�ية اأ�سرته�  ، كم� كرمت الأمه�ت 
من  انجيلية  اآية  مع  بي�س�ء  وردة  بتقديم  جميعهن 
و  الحفل  بفقرات  الجميع  اإ�ستمتع  اأولدهن.  قبل 

اأم�سوا وقتً� ممتعً� .
 وكل ع�م وجميع الأمه�ت ب�لف خير 

�شبيبة القدي�س بطر�س�شبيبة القدي�س بطر�س

اأخبار  رو�شة الوطنية الأرثوذك�شية / الأ�شرفيةاأخبار  رو�شة الوطنية الأرثوذك�شية / الأ�شرفية
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يف �سعيه الدوؤوب نحو ال�سع�دة يربط الن�س�ن بني ال�سع�دة 
وحتقيق ح�ج�ته الآنية. ف�سع�دة الطفل تكمن يف ح�سوله 
يف  تكمن  الط�لب  و�سع�دة  به�،  يحلم  التي  اللعبة  على 
الرتقية  يف  تكمن  املوظف  و�سع�دة  الدرا�سة،  يف  جن�حه 
العثور على  تكمن يف  ال�سب�ب  الراتب، و�سع�دة  وزي�دة 
�رشيك/ �رشيكة احلي�ة املن��سب/ املن��سبة، و�سع�دة املري�س 
ال�سف�ء، والت�جر يف الربح واملتهم يف الرباءة،  تكمن يف 
يف  وال�سجني  عدوه،  على  النت�س�ر  يف  واملح�رب 
النعت�ق من قيود ال�سجن، والع�مل يف حتقيق اجن�ز علمي 
التفوق  رفيع، وكذا الأمر مع الأديب وال�س�عر والفن�ن 
كل يف جم�ل اخت�س��سه. وم� اأن تتحقق الأم�ين ف�رشع�ن 
م�س�عر  تنقلب  وقد  ال�سع�دة،  م�س�عر  وتخبو  تت�س�ءل  م� 
ال�سع�دة والفرح اإلى تع��سة وقلق مع اأول جتربة مّرة اأو 
كل  لالإن�س�ن  تتوفر  وقد  الإن�س�ن.  به�  ميّر  ع�برة  حمنة 
و�سلط�ن  م�ل و�سحة وج�ه  الكرمي من  العي�س  متطلب�ت 
ومع ذلك ل ي�سعر ب�ل�سع�دة، وقد ي�سل به الكتئ�ب اأحي�نً� 
اإلى الرغبة ب�لنتح�ر. وال�سوؤال الذي يلح علين� دومً�: اأين 
تكمن ال�سع�دة احلقة وم� هي اأ�رشاره�؟ واإنني اإذ اأجتهد يف 
الكرام يف  القراء  م�س�ركة  اآمل  ال�سوؤال  هذا  الج�بة على 
اإبداء اآرائهم، كل من خالل جتربته اخل��سة ب�حلي�ة، يف 
البحث عن اأ�رشار ال�سع�دة، اإذ اأن �سع�دة الإن�س�ن تكمن 
اأحي�نَ� يف اإ�سع�ده لالآخرين بتقدمي العون امل�دي واملعنوي 
لهم. وبعد ت�أمل عميق يف اأحوال الب�رش عرب الت�ريخ ويف 
ال�سع�دة  اأ�رشار  اأن  اإلى  تو�سلت  الدني�  اأ�سق�ع  خمتلف 

تكمن يف الإمي�ن واملحبة واحلكمة واملعرفة.
لي�ست  حي�ته  واأن  بدميومته  الن�س�ن  ي�سعر  ب�لله  فالإميان 
تراب  من  ف�جل�سد  الدني�.  هذه  يف  امل�دي  بوجوده  مرتبطة 
واإلى الرتاب يعود اأم� النف�س ف�إلى ب�رئه� توؤوب. وب�لت�يل 
ال�شماويات مقدمة على الأر�شيات، وكل ن�شاط يقوم  فاإن 
به الن�س�ن يجب اأن يكون مكّر�سً� ملجد الله اخل�لق القدو�س. 
ف�حلي�ة على هذه الدني�، مهم� ط�لت، ق�سرية وموت املوؤمن 
احلي�ة  اإمن�   « م��سي:  اأبو  اإيلي�  يقول  وكم�  يقظة.  ب�جل�سد 
ق�سيدة، اأبي�ته� اأعم�رن�، واملوت فيه� الق�فية«. اأو كم� يقول 

أسرار السعادة الحقة
االيمان، المحبة، الحكمة، 

والمعرفة

الن��س   « جربان:  خليل  جربان 
اأ�سم�ء كتبت ولكن مب�ء«. ف�لمي�ن 
ب�لأم�ن  ي�سعره  الإن�س�ن  قلب  يف 

وميالأه ب�لعزمية وال�سرب والأمل.
يف  �سكنت  اإذا  ف�إنه�  املحبة  اأم� 
نرّي،  لفكر  العقل  حّركت  القلب 
واأنطقت  خرّي،  لعمل  واليد 

عميت  القلب  من  رحلت  واإذا  البنّي.  ب�حلق  الل�س�ن 
الب�سرية، وغ�بت احلكمة، وم�تت الن�س�نية. فلو بذلت 
الر�سول، ومل تكن  الع�مل، كم� يقول بول�س  نف�سي عن 
يفَّ املحبة ف�إنني ل اأنتفع �سيئً�. فتحت مظلة املحبة �سعيفن� 
ر�سّي.  و�سقين�  عفّي،  و�سقيمن�  ثري،  وفقرين�  قوي، 
ف�ملحبة هي ال�سلم الذي نرتقي درج�ته من الأر�س اإلى 
الظلمة  نعرب عليه من ع�مل  الذي  اجل�رش  ال�سم�ء، وهي 
الأمل  ع�مل  اإلى  الي�أ�س  ع�مل  ومن  النور،  ع�مل  اإلى 
ف�ل�سع�دة  الله حمبة.  اأن  والرج�ء. وال�رش يف كل ذلك 

تكمن يف ظالل الف�سيلة واملحبة هي اأ�سمى الف�س�ئل. 
اأم� احلكمة فهي البو�سلة التي تر�سم لن� خ�رطة الطريق 
اأثن�ء �سرين� يف دروب احلي�ة ال�س�ئكة نحو م�آلتن� الآمنة، 
ومق��سدن�  النبيلة  وغ�ي�تن�  ال�س�مية  اأهدافن�  نحقق  حيث 
ولالآخرين  لأنف�سن�  ال�سع�دة  نحقق  وب�لت�يل   ، اخلرّية 
ب�ل�ستثم�ر احلكيم لكل م� هو متوافر لدين� من امك�ني�ت 

م�دية ومعنوية وط�ق�ت روحية. 
من  الفرد  متكن  التي  الك�منة  القوة  فهي  املعرفة  اأم� 
الإرتق�ء ب�سوية احلي�ة لدى الفرد واملجتمع م�ديً� ومعنويً�. 
امل�دية  احلي�ة  جوانب  اإدراك  على  املعرفة  تقت�رش  ول 
وال�رشورات املعي�سية من م�سكن وطع�م و�رشاب وك�س�ء 
بجوانب  الإرتق�ء  يف  ي�سهم  م�  كل  اإلى  متتد  بل  ودواء 
النف�س الب�رشية فيعززه� ب�لمي�ن واملحبة وال�سرب والأمل 
وي�سعره� ب�لبهجة والفرح يف اأوق�ت الرخ�ء وب�لرج�ء يف 
اأوق�ت ال�سدة واملحن. فكلم� زادت معرفة الإن�س�ن زادت 
قدرته على العط�ء واإ�سع�د الآخرين وب�لت�يل اإ�سع�د نف�سه، 

اإذ �سع�دة املعطي اأكرب من �سع�دة املتلقي.
فلنكن امل�س�بيح التي تنري بعط�ئه� دي�جري الظلمة املدلهمة 
كم� يريدن� ال�سيد له املجد: » فلي�سئ نوركم قدام الن��س 

ليعرفوا اأب�كم الذي يف ال�سموات«.
فم� راأيكم قرائي الأعزاء، م� هي اأ�رشار ال�سع�دة لديكم؟ 

�س�ركون� الراأي.

الزاوية الثقافيةالزاوية الثقافية

بقلم : اأ.د. 
يو�ضف م�ضنات
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(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

يتقدم رئي�س واأع�ضاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�ضية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

الزميلة لين� حداد من مدر�سة ال�سمي�س�ين ب�ملولودة غزل بت�ريخ 
2016/3/8

الزميلة رندلى العبدالالت من مدر�سة ال�سمي�س�ين ب�ملولود في�سل بت�ريخ 
2016/3/23

الزميل عالء امل�رشي من مدر�سة ال�سمي�س�ين ب�ملولودين التواأم ك�رل 
وت�را بت�ريخ 2016/3/30.

الف مربوك 

تنوي جمعية الثقافة والتعليم الرثوذك�ضية تنظيم رحلة �ضياحية اإلى جمهورية رو�ضيا 
الإحتادية ال�ضديقة لالأع�ضاء العاملني واملوؤازرين خالل عطلة عيد الأ�ضحى املبارك، 

و�ضنوافيكم بتفا�ضيل الرحلة يف العداد القادمة .

تعلن جلنة ال�ضبيبة الن�ضائية عن توفر اكيا�س حرارية حلفظ الطعام �ضاخنًا، �ضعر 

تهنئة وتربيك

اإعــــــالن 

اإعــــــالن 

الطقم الواحد ) 3قطع( 25 دينارًا على الراغبني 
بال�رشاء  الت�ضال مبكتب اجلمعية علي هاتف 

5676589 اأو 5674418/9 فرعي 17
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املعطي امل�رشور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�ضاء الهيئة الدارية بال�ضكر اجلزيل 

للمتربعني كافة على تربعهم

3240

 / الطيبة  ال�شجرة  من  الطيبة  الثمرة  العطعوط  عمر 
املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية.

ي�ستذكر اأي�م الدرا�سة، مب�س�عر املحبة والفرح والوف�ء، 
والإنتم�ء  الوطنية  اأبجدي�ت  علمته  التي  املدر�سة  يف 

وال�سدق والوف�ء للوطن والأحبة والأ�سدق�ء
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �ضفيق نينـو

قال الرب لتالميذه »من اأراد ان يتبعني فلُينِكر نف�ضه ويحمل 
ليبه ويتبعني« )مت24:16(  �ضَ تف�ضريها

ر مل� يقوله البع�س  يتوجه ي�سوع يف هذا املقطع لي�س فقط لتالميذه بل اإلى كل الن��س،  لذلك ل حجة ول مربَّ
ان هذه الدعوة فقط لفئة من الن��س بل هي دعوة لكل الذين يتبعون امل�سيح .  والرب ل يفر�سه� علين� فر�سً� 
ب�ع امل�سيح يعني اأن ن�سري على طريقه اأي المه  ط�مل� يقول – من اأراد – اي انه يرتك احلرية لتب�عه،  واإتِّ
وموته وقي�مته التي حقَّق به� ر�س�لة اخلال�س للذين يوؤمنون به ويحبونه لي�س ب�لكالم فقط،  بل ب�لواقع 
احلي�تي اأي�سً� .  ف�لت�سحية هي التي متَتحن وُتربهن هذا احلب وهذه هي النقطة ال�س��سية التي يرتكز عليه� 

ب�ع امل�سيح .  اتِّ
بوا�سطته�  التي  ان نرتك حي�ة اخلطيئة  النف�س  ب�نك�ر  واملق�سود 
حدث �سقوطن� وك�أنه� اأمر طبيعي ب�لن�سبة لن� .  فهو يقول »م�ذا 
)مر36:8(،   نف�سه؟«  وخ�رش  كله  الع�مل  ربح  لو  الإن�س�ن  ينتفع 
واأم� املق�سود بحمل ال�سليب: فهو يعني ان نحتمل ب�سج�عة اللم 
�سهواتن�  اأثن�ء جه�دن� �سد  الجنيل  اأجل  من  وال�سه�دة  والعذاب 
التي تثور  ال�رش  اأرواح  ال�س�كنة يف داخلن� و�سد  و�سد اخلطيئة 
م�س�رعتن�  »اإن  الر�سول  بول�س  القدي�س  ويقول  بغ�سب.  علين� 
مع  ال�سالطني،  مع  الروؤ�س�ء،  مع  بل  وحلم  دم  مع  لي�ست 
الروحية يف  ال�رش  اأجن�د  الدهر، مع  ُظلمِة هذا  الع�مل على  ولة 
م�وي�ت« )اأف�س12:6(، اأن نحمل ال�سليب معن�ه اأن نحتمل  ال�سَّ
التي  وتوا�سع  ط�عة  بكل  الآتية  واملج�ع�ت  واجله�د  احلرم�ن 
ح�سن للعن�ية الإلهية ان ت�سمح به� لتطهري خط�ي�ن� .  عنده� ي�سري 

ال�سليب مبث�بة �سلم يقودن� من الأر�س اإلى ال�سم�ء .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


