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المتعاقبة. وهذا الإنجاز الجديد لن يكون نهاية مطاف بل محطة اإنطالق نحو المزيد من الإنجازات بما يخدم المجتمع 
الأردني بعامة وموؤ�س�سات الجمعية بخا�سة. 

وياأتي اإنجاز هذا المبنى �سمن �سل�سلة م�ساريع تنوي الجمعية القيام بها في منطقة اأم الكندم بعد اإ�ستكمال تنظيم المنطقة 
واإقراره من قبل الجهات المخت�سة. هذه الم�ساريع �سوف تخدم الأهداف الأكاديمية والإجتماعية والريا�سية والفنية 
ت�سهد نموًا م�سطردًا في جميع  بما يخدم �سرائح مجتمعنا الأردني كافة وفي منطقة  لها  نف�سها  الجمعية  التي كر�ست 
من  وعدد  جامعات  �ست  الدولي  بمطارها  عمان  العا�سمة  يربط  الذي  المحور  على  تتواجد  حيث  الحياة،  مناحي 

المدار�س والنوادي.
اأتقدم  اأن  اإل  ول ي�سعني في نهاية هذه الكلمة 
الهيئة  اأع�ساء  لزمالئي  الجزيل  بال�سكر 
ولزمالئي  الم�ستمر  دعمهم  على  الإدارية  
لتعاونهم  والأمالك  البناء  لجنة  اأع�ساء 
البناءة  ومقترحاتهم  باأفكارهم  وم�ساركتنا 
اإدارية  هيئات  اأع�ساء  من  �سبقونا  من  ولكل 
واإقتراحاتهم  بجهودهم  اأ�سهموا  ولجان 
م�ساريعها  واإنجاز  الجمعية  هذه  نه�سة  في 

التنموية.
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خطيئة 
اإلنسان 

ظله
لنف�سه  يلحظ  فلم  الم�سباح  نور  تحت  �سمير  وقف 
له ظاًل  اأن  قلياًل عنه لحظ  ابتعد  ظاًل، وعندما 
�سمير  حاول  عنه.  ابتعد  كلما  وي�ستطيل  يكبر 
اأكثر  وا�ستظال  �سبقه  ظله  ولكن  ظله  ي�سبق  اأن 
لحق  المعاك�س  بالتجاه  هرب  وعندما  فاأكثر، 
به ظله و�سبقه. ولحظ �سمير اأنه كلما ابتعد عن 
الم�سباح خفت نوره بالتدريج اإلى درجة ما عاد 
ولحظ  فتعثر.  طريقه  تمييز  على  قادرًا  بعدها 
اأنه كلما ابتعد عن الم�سباح �سعر ببرودة ت�سري 
نورالم�سباح  عن  كثيرًا  ابتعد  وعندما  بج�سده، 
دخل في ظلمة دام�سة و�سعر ببرودة قار�سة كاد 

معها اأن يفقد وعيه.
ما اأ�سبه حال �سمير بحال من يبتعد في حياته عن 
ي�سوع  وهو  األ  الحياة  في  الحقيقي  النور  م�سدر 
الم�سيح له المجد الذي عّرف بنف�سه لنا اإذ قال: » 
اأنا هو نور العالم، من يتبعني ل ي�سير في ظلمة بل 
الحياة  نرى  الم�سيح  فمع  الحياة«.  نور  له  يكون 

فال  فهو رجاوؤنا  على حقيقتها، 
ل،  نكتئب، وهو مر�سدنا فال ن�سّ
وهو  نحزن،  فال  عزاوؤنا  وهو 
الذي  وهو  نجزع.  فال  ملجاأنا 
قال لنا: » ل ت�ساألوا عما تاكلون 

بقلم : اأ.د. يو�ضف م�ضنات

الله وبره وكل  اأطلبوا ملكوت  بل  تلب�سون،  وما 
ذاك يزاد لكم«. فمع الم�سيح ن�سعر بدفء الروح 
وطماأنينة النف�س فال نفزع، ول تق�سعر اأبداننا من 

�سدة اأو �سائقة تحيق بنا.
عن  الإن�سان  ابتعد  فكلما  خطيئته،  الإن�سان  ظل 
واأ�ستد  الدنيا  ظلمة  ودخل  النعمة  فقد  الم�سيح 
بوؤ�سه و�سقاوؤه. لقد حذرنا الم�سيح من ال�سير في 
الطريق الوا�سعة الموؤدية اإلى الهاوية، ون�سحنا 
�سليبنا  حاملين  ال�سائكة  ال�سيقة  الطريق  ب�سلوك 
الملكوت  رحاب  اإلى  ال�سيق  الباب  من  لندخل 

ال�سماوي الوا�سعة.
ال�سادق  الوعد  اأعطانا  الذي  هو  وحده  الم�سيح 
يعزون،  فاإنهم  للحزانى  طوبى   « قال:  حين 
طوبى  الأر�س،  يرثون  فاإنهم  للودعاء  طوبى 
ي�سبعون،  لأنهم  الّبر  اإلى  والعطا�س  للجياع 
يرحمون، طوبى لنقياء  فاإنهم  للرحماء  طوبى 

القلب فاإنهم يعاينون الله«. 
فلنحر�س اأن نكون دومًا مع  النورالحقيقي كي 
بنور  ن�ست�سيء  ولكي  الخطيئة  ظل  لنا  يكون  ل 
ال�سائكة  الحياة  دروب  في  �سيرنا  اأثناء  الم�سيح 

نحو ماآلتنا الآمنة حيث الحق والحياة.
اأبناءنا اأن  فعلينا كاآباء وامهات ومربين اأن نعلم 
الم�سيح  اإل بمالزمة  يتم  الخطيئة ل  انق�ساع ظل 
بالبتعاد  اإذ  والتحاد معه وال�ست�ساءة بنوره، 
لنا وبما يرافقه  عنه �سيبقى ظل الخطيئة مالزمًا 

من تيه وقلق واكتئاب.
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الفترة  في  الإتحادية  رو�سيا  جمهورية  الى  الثانية  رحلتها  الأرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  جمعية  تقيم 
9-16 ايلول وت�سمل زيارة مدينتي مو�سكو و�سانت بطر�س برغ والإقامة في فنادق خم�سة نجوم في 
المدينتين،وت�سمل وجبات الفطور و6 وجبات ع�ساء ، تذاكر الطيران  عمان- مو�سكو- �سانت بطر�س 
برغ وبالعك�س، بالإ�سافة الى جميع الرحالت الداخلية ح�سب البرنامج مت�سمنة ر�سوم الدعوة والفيزا.

تكلفة الرحلة1475 دينــارًا لل�سخ�س الواحــد في 
غرفة مزدوجة و 1775 دينارًا لل�سخ�س الواحد 

في غرفة مفردة. العـدد محدود والأولوية لمــن  
يحجز اأوًل.

تتمنى الجمعية لكم رحلة �سعيدة. 

رحلة روسيا الثانية في فترة عيد األضحى المبارك
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العاملين  الأع�ساء  �سرف  وعلى  بهيج  حفل  في 
والموؤازرين وعائالتهم اإفتتح رئي�س الهيئة الإدارية 
الهيئة  اأع�ساء  وبح�سور  حمارنة  اإح�سان  الدكتور 
باإزاحة  وذلك  الريا�سي  الثقافي  المبنى  الإدارية 
مدخل  على  المثبتة  الرخامية  اللوحة  عن  ال�ستارة 
القاعة والم�سرح. وفي بداية الحفل رحب المهند�س 
لهم  �ساكرًا  بالح�سور  ال�سر  اأمين  الغوري  اإميل 
في  مميزة  اأم�سية  ق�ساء  لهم  ومتمنيًا  الدعوة  تلبية 
جمعيتهم، وطلب من قد�س الإيكونوم�س ق�سطنطين 
قرم�س مباركة  حفل الإفتتاح بكلمة دعاء ومباركة.

قرم�س  الأب  قد�س  تحدث  للمبنى   مباركته  وفي 
من  بع�س  م�ستذكرًا  الجمعية  لن�ساأة  البدايات  عن 
الموؤ�س�سة  لهذه  الأولى  اللبنات  بناء  في  اأ�سهموا 
ومتمنيًا ال�سحة وال�سعادة لجميع من قدم خدمة لهذه 
ومترحمًا  واأموالهم  وجهودهم  باأفكارهم  الموؤ�س�سة 

على من اإرتحلوا الى دار الأبدية.
اح�سان  الدكتور  الإدارية  الهيئة  رئي�س  تحدث  ثم 
بجهود  منوهًا  الحفل  في  القاها  كلمة  في  حمارنه 
اأع�ساء الهيئات الإدارية المتعاقبة واللجان المنبثقة 
اأثمرت  والتي  والأمالك  البناء  لجنة  وخا�سة  عنها 
معلمًا  يعتبر  الذي  الهام  المبنى  هذا  اإنجاز  عن 
و�سرائح  الطلبة  اأبنائنا  لخدمة  متميزًا  ح�ساريًا 

المجتمع الأردني كافة.
لمن  التكريمية  الدروع  تقديم  تم  الحفل  وخالل 

إفتتاح المبنى الثقافي الرياضي 
الخميس 2016/4/14 

اأ�سهموا في هذا الإنجاز وهم:
• لجنة البناء والأمالك وقد ت�سلم الدرع نيابة عنهم 

المهند�س اليا�س عطاالله.
عنهم  نيابة  الدرع  ت�سلم  وقد  المالك  ممثل  لجنة   •

المهند�س با�سم حمارنة.
ت�سلم  وقد  ا�ست�ساريون  مهند�سون  زبانة  مكتب   •

الدرع المهند�س جورج زبانه.
الدرع  ت�سلم  للمقاولت وقد  نينو  المقاول  مكتب   •

المهند�س غريب نينو.
المهند�س  الدرع  ت�سلم  وقد  الجمعية  مهند�س   •

ابراهيم جميعان.
مقرر  فانو�س  عازر  المهند�س  الرئي�س  كرم  وقد 
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متابعة  في  لجهوده  تقديرًا  والأمالك  البناء  لجنة 
اإنجاز الم�سروع. 

الأع�ساء  من  رغب  لمن  جولت  تنظيم  تم  كما 
للتعرف على اأق�سام المبنى و تقديم عر�س بال�سور 
لمراحل البناء حتى اإكتمال الم�سروع. اإعداد مدير 

وت�سوير  هنديله  عطاالله  ال�ستاذ  العامة  العالقات 
في  الت�سوير  نادي  م�سوؤول  نا�سر  خليل  الأ�ستاذ 

مدر�سة ال�سمي�ساني.
ال�صور  والتقاط  الحفل  في  ال�صيافة  تقديم  تم  وقد 

التذكارية.
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توفيق  ال�سيد  كريمة  عالية  الأميرة  �سمو  رعت 
والأربعين  الخام�س  الفوج  تخريج  حفل  الطباع 

لطلبة المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ ال�سمي�ساني.
ق�سطنطين  الإيكونوم�س  قـد�س  ا�ساد  كلمته  وفي 
اإبن  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  بمبادرة  قرم�س 
ال�سالم  عليه  الم�سيح  ال�سيد  قبر  بترميم  الح�سين 
حياتهم  في  والتوفيق  النجاح  للخريجين  تمنى  كما 

الجامعية.
رئي�س  حمارنة  اح�سان  الدكتور  اأ�ساد  كلمته  وفي 

األميرة عالية ترعى حفل تخريج طلبة 
المدرسة الوطنية األرثوذكسية) الـ 45 (

بدور  والتعليم   الثقافة  لجمعية  الإدارية   الهيئة 
الخا�س  التعليم  ومديرية  والتعليم   التربية  وزارة 
في دعم م�سيرة التعليم في الأردن. وفي كلمة مدير 
حر�س  اأكد  �سعبان  ناجي  مو�سى  الأ�ستاذ  المدر�سة 
المدر�سة على خلق جيل مبدع مبتكر لخدمة الوطن 

في مختلف ميادين العلم والمعرفة.
للخريجين  كلمات  تخللته  الذي  الحفل  نهاية  وفي 
وفقرات مو�سيقية وغنائية اأداها الطلبة �سلمت �سموها 

ال�سهادات للخريجين والخريجات.
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تخليدا لذكرى الراحل مي�سيل �سنداحة الأب والمربي 
والأديب الذي �سّطر باأرقى واأبهى المفردات كتابات 
واأ�سعاًرا ومقالت تعالج مو�سوعات الحياة كافة، 
الكلمة  واعتبر  والجتماعية،  الوطنية  خ�سو�سا 
م�سباحًا ينير الطريق، وي�ستنه�س الهمم في نفو�س 
من يطلبون الحرية، وبدعم من اآل �سنداحة الكرام 
وتحت رعاية رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة 
الوطنية  المدر�سة  اأقامت  الأرثوذك�سية  والتعليم 
الأرثوذك�سية/ال�سمي�ساني حفل اإعالن نتائج وتوزيع 
في  الأدبي  لالإبداع  �سنداحة  مي�سيل  م�سابقة  جوائز 

اللغة العربية  التي انطلقت العام الما�سي.
الوطني،  الح�ّس  تر�سيخ  اإلى  الم�سابقة  تهدف 
والمحافظة على الهوية العربية، والرتقاء بم�ستوى 
اللغة العربية كونها الأ�سا�س للتوا�سل والتعبير عن 
الهوية الوطنية، وتنمية الإبداع الأدبي لدى الطلبة 
بين  التكامل  وتحقيق  العربية،  اللغة  مهارات  في 

اللغة العربية والدراما والتربية الفنية.
على  مقت�سرة  الأول  عامها  في  الم�سابقة  كانت 

العام مسابقة ميشيل سنداحة لإلبداع األدبي في  اأما  الأرثوذك�سية،  الوطنية  المدر�سة 
عدة:   مدار�س  لت�سمل  تعميمها  تم  فقد  الحالي 
ال�سمي�ساني،   / الأرثوذك�سية  الوطنية  المدر�سة 
الكلية  الأرثوذك�سية/الأ�سرفية،  الوطنية  المدر�سة 
العربي،  الرائد  عمان،  ال�سالمية/جبل  العلمية 
كلية ترا�سنطة، الأهلية للبنات، المعمدانية. كما انها  
اأما  كانت تتمحور حول محور واحد وهو الق�سة، 
الق�سة والر�سالة  لت�سمل  فقد تعددت محاورها  الآن 
وتحديد  فئات  الى  تق�سيمها  وتم  وال�سعر.   والمقال 

�صروط لكل فئة وفق المرحلة العمرية.
�سارك في الم�سابقة ما يزيد على األفي طالب وطالبة، 
فاخوري  هدى  الدكتورة  من  التحكيم  لجنة  وتاألفت 
عن  ممثلون  الحفل  ح�سر  النجار.  تغريد  والكاتبة 
المدار�س الم�ساركة، والطلبة الم�ساركون، واأولياء 
اأمور الطلبة الفائزين، واأع�ساء من رابطة الكتاب، 
الثقافة  لجمعية  الإدارية  الهيئة  واأع�ساء  ورئي�س 
نقدية  جوائز  توزيع  وتم  الأرثوذك�سية،  والتعليم 
بالمراكز  فازوا  وطالبة  طالبًا  وثالثين  �ستة  على 

الأولى من كل فئة.
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تحت رعاية نائب رئي�س الوزراء وزير التربية والتعليم معالي الأ�ستاذ الدكتور محمد الذنيبات اأقيم المعر�س الفني 
ال�سامل الثالثاء 2016/4/19 في المبنى الثقافي الريا�سي، ُعر�ست من خالله اأعمال الطلبة البداعية تحت ا�سراف 
معلمي التربية الفنية والمهنية ونادي الت�سوير الفوتوغرافي والآثار،  واأجريت من خالله م�سابقة للت�سوير الفوتوغرافي 

حيث فاز كل من الطلبة اآلء اأمجد عطاري 9اأ، عون ع�سام حجاج 11، يزن نبيه الكايد 8ب .
لقى المعر�س ح�سورًا لفتًا حيث اأبدى الح�سور اعجابهم بالأعمال المعرو�سة فيه. 

الأكرم  حمارنة  اح�سان  الدكتور  الأرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  لجمعية  الدارية  الهيئة  رئي�س  رعاية  تحت 
احتفلت اأ�سرة المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ال�سمي�ساني بعيد القيامة المجيد الخمي�س 2016/4/21 في م�سرح 
فوؤاد يغنم وا�ستمل الحفل على تراتيل اآلمية وف�سحية و�سكت�س ف�سحي من اأداء الطلبة با�سراف الآباء الأجالء 

ومعلمي التربية الدينية الم�سيحية.

�سارك ما يقارب 100 طالب وطالبة في قدا�س عيد الب�سارة في كني�سة القدي�سين ق�سطنطين وهيالنة في مرج 
الحمام الخمي�س 2016/4/7 حيث األقى العظة قد�س الأب األك�سيو�س قاقي�س عن معنى ودور الب�سارة في حياتنا.

 المعرض الفني الشامل:

احتفال عيد القيامة المجيد:

قداس عيد البشارة:
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الموارد  الم�ستمدة من  الّطاقة  المتجددة هي  الّطاقة 
الطبيعية التي تتجدد اأي اّلتي ل تنفذ الخاليا ال�سم�سية 
بتحويل  تقوم  فولت�سوئية  محولت  عن  عبارة  هي 
�سوء ال�سم�س المبا�سر اإلى كهرباء، وهي نبائظ �سبه 
اأمامي  بغالف  ومحاطة  �سوئيًا  وح�سا�سة  مو�سلة 

وخلفي مو�سل للكهرباء . 
الإدارية  الهيئات  به  بداأت  التي  للنهج  واإ�ستمرارًا 
المتعاقبة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية النابع 
المحلية  البيئة  على  المحافظة  باأهمية  وعيها  من 
الأمثل  لالإ�ستغالل  المتاحة  الفر�س  واإ�ستثمار 
للموارد الطبيعية المتاحة وت�سخيرها لخدمة الإن�سان 
الذي هو ذخر للجمعية و موؤ�س�ساتها، قررت الهيئة 
من�ساأت  لإنارة  المتجددة  الطاقة  ا�ستثمار  الإدارية 

الجمعية في ال�سمي�ساني / المدر�سة ومبنى الجمعية.
  

حيث   ،2014 ني�سان  من  ال�سابع  في  البداية  كانت 
وافقت الهيئة الإدارية على دفع ر�سوم درا�سة طلب 

انجازات جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية
تحديد قدرة نظام الطاقة المتجددة لمدر�سة ال�سمي�ساني 
  .248.4KW ب  الإجمالية  قدرته  قدرت  والذي 
عينت الهيئة الإدارية في 2015/3/14 لجنة خا�سة 
لدرا�سة عرو�س عطاء م�سروع الطاقة المتجددة وقد 
تم التن�سيق مع المهند�سين قي�س بقيلي )للقيام بعمملية 
المهند�س  و  للجنة(  تقرير  رفع  و  العرو�س  تحليل 
فوزي �سوالحة )لإبداء الراأي وكذلك متابعة تنفيذ 
الخا�سة  الم�ستريات  لجنة  باإ�سراف  الم�سروع( 
  2015/5/18 في  العرو�س.  لتحليل  بالجمعية 
�سركة  على  المتجددة  الطاقة  نظام  عطاء  احيل 
دينار  اآلف  وخم�سة  مئتي  اجمالي  بمبلغ  الم�ستقبل 
)205000 دينار(.  في 2015/11/29 تم الإنتهاء 
من اأعمال تركيب م�سروع الطاقة ال�سم�سية وقامت 
�سركة الكهرباء با�ستبدال العدادات القديمة و ت�سغيل 
النظام في  2015/12/6.  الى حينه �سجل النظام 
المتولدة  الطاقة  و  المالية  القيمة  في  متزايدا  توفيرا 

فاقت المعدل المتوقع. 
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زيارة متحف السيارات الملكي
اإلى  تعليمية  بزيارة  ب�ستان  مجموعات  جميع  قامت 
الأيام  خالل  الح�سين  حدائق  في  ال�سيارات  متحف 

الأربعاء والخمي�س وال�سبت 2016/4/11-7-6.

مسرحية الجزرة العنيدة
والدوات  المزارع  بمهنة  الأطفال  تعريف  بهدف 
بالنبات  والعناية  الزراعة  وطريقة  ي�ستخدمها  التي 
م�سرحية  الرو�سة  مجموعات  جميع  ح�سرت 

»الجزرة العنيدة« يوم الثنين 2016/4/4.

مسابقة الرائد للرسام الصغير
ر�سم  بم�سابقة  الرو�سة  من  اأطفال  خم�سة  �سارك 
خا�سة بالأطفال بعنوان » الف ليلة وليلة« في رو�سة 
 2016/4/19 الثالثاء  يوم  العربي  الرائد  مدر�سة 

وح�سل الطفل زيد باكير على المركز الأول.

زيارة الى مركز عمان للفروسية
تمهيدي  ثانية  رو�سة  مجموعات  جميع  قامت 
للفرو�سية  عمان  مركز  اإلى  ترفيهية  تعليمية  بزيارة 
وكيفية  الخيول  من  المختلفة  الأنواع  على  للتعرف 
جميع  قام  الزيارة  نهاية  وفي  الحيوان،  هذا  رعاية 
الأطفال بركوب الخيل خالل اليام الثنين والثالثاء 

والأربعاء 2016/4/20-19-18.

اليوم الرياضي لآلباء
تم دعوة الآباء او من ينوب عنهم للم�صاركة في ن�صاط 
الآباء  قام  حيث  الرو�سة  �ساحة  في  الريا�سي  اليوم 
و�سخ�سيات  اأطفالهم  بم�ساركة  ريا�سية  بم�سابقات 
نهاية  وفي   ،2016/4/16 ال�سبت  يوم  كرتونية 

الن�صاط تم تقديم �صيافة للآباء واأطفالهم.

مسابقات رسم
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مسابقة بنك القاهرة عمان
ر�سم  بم�سابقة  الرو�سة  اأطفال  من  مجموعة  �سارك 
لعمر  الأولى  بالفئة  فز  حيث  عمان  القــاهرة  بــنــك 

)5-7( �سنوات خم�سة اأطفال من الرو�سة.

احتفاالت عيد الفصح المجيد 
تلقيط بيض 

قامت جميع مجموعات اأطفال الرو�سة ب�ستان وتمهيدي بتناول وجبة الإفطار في حديقة ال�ساحية يومي الأثنين 
والثالثاء 25-2016/4/26 حيث تم دعوة الأهالي للم�صاركة، وفي نهاية الن�صاط قام الأطفال بجمع بي�ض بل�صتيك.

حضور أرنب العيد 
�ساركت ك�سافة الروم الكاثوليك احتفال الف�سح المجيد في �ساحة الرو�سة حيث قدموا معزوفات متنوعة لالأطفال 
بم�ساركة الأرنب و�سخ�سيات كرتونية  وفي نهاية الحتفال وزع اأرنب العيد بي�س �سوكولتة على جميع الأطفال. 
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اللقاء المفتوح مع أولياء أمور الطلبة 
المعلمين  بين  مفتوح  لقاء  بعقد  المدر�سة  ادارة  قامت 
اأحوال  عن  لل�سوؤال  الكرام  الطلبة  اأمور  واأولياء 

اأبنائهم.

الصوم  بمناسبة  المحبة«  »طبق 
األربعيني،

اأقامت ادارة المدر�سة »طبق المحبة« بمنا�سبة ال�سوم 
الأربعيني في �ساحة المدر�سة ح�سره اإداريو المدر�سة 

ومعلموها واأولياء امور الطلبة.

زيارة اثرائية – الصف األول األساسي 
المركز  بزيارة  الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  طلبة  قام 
اأهداف  على  للتعرف  الحيوان  لرعاية  الإن�ساني 
كيفية  والتعرف على  يقدمه من خدمات  المركز وما 

العناية بالحيوان.

أمسية فصحية – كورال المدرسة يوم السبت الموافق 2016/4/2 
اأقام ق�سم التربية الدينية اأم�سية تراتيل اأرثوذك�سية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد بقيادة الأب �سيرافيم ال�سلمان في كني�سة 

الب�سارة / العبدلي كما األقى الأر�سمنديت اثنا�سيو�س قاقي�س محا�سرة عن اأهمية ال�سوم.
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مسابقة التهجئة باللغة االنجليزية 
 ) spelling bee (

اأقام ق�سم اللغة النجليزية م�سابقة في التهجئة لل�سفوف 
الجوائز  بتوزيع  المدر�سة  قامت مديرة  1-10 حيث 

والكوؤو�س على م�ستحقيها من الطلبة.

تخرج الدورة الثالثة في التايكوندو 
والدكتور  عكرو�س  مي�سون  الدكتورة  رعت 
دورة  من  الثالثة  الدفعة  تخريج  حفل  النا�سر  وليد 
والميداليات  ال�سهادات  توزيع  تم  حيث  التايكوندو، 

والأحزمة على الطلبة الم�ساركين.

رحلة في القطار – الصفوف 1 – 4 
�سارك طلبة ال�سفوف 1-4 ال�سا�سي برحلة ترفيهية 

بالقطار .

جمع البيض بمناسبة عيد الفصح المجيد
�سارك طلبة ال�سفوف 1-4 ال�سا�سي بجمع البي�س في حديقة زهران بمنا�سبة عيد الف�سح المجيد باإ�سراف معلمات 

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

أعضاء اللجنة الثقافية

املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�ضاء الهيئة الدارية بال�ضكر اجلزيل 

للمتربعني كافة على تربعهم
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رئي�س 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: 

• ع�سرية الكراد�سة بوفاة املرحوم هاين عايد فرهود الكراد�سة  اأحر التعازي لل�سيدة اإن�ساف كراد�سة 

الع�سو املوؤ�س�س يف ن�رشة ر�سالة املحبة وع�سو اللجنة الإجتماعية والن�سائية بوفاة �سقيقها ونتقدم من 
نائب رئي�س جمل�س اأولياء الأمور واملعلمني ال�سيد مالك كراد�سة بوفاة خاله.

• اآل حناوي واآل ام�سيح بوفاة املرحومة جانيت غطا�س حناوي »اأم عماد« زوجة فوؤاد حناوي
• تعزية خا�سة الى الأ�ستاذ �سليبا اإم�سيح حمامي اجلمعية بوفاة والدة زوجته مها.

• اآل ثيودوري واآل ميمون بوفاة املرحوم با�سم ابراهيم جورج ثيودوري تعزية خا�سة  للزميلة  
ال�سمي�ساين  �سناء ميمون من رو�سة الأ�رشفية بوفاة زوجها وللطالبني رامز ورنيم من مدر�سة 

والطفلة نادين من رو�سة وهبة متاري بوفاة والدهم.
مدر�سة  من  احلبا�سنة  �سام  للطالبة  خا�سة  وتعزية  احلبا�سنة  حممد  الدكتور  بوفاة  احلبا�سنة  اآل   •

ال�سمي�ساين  وللخريج �سيفار احلبا�سنة بوفاة والدهم.
مدر�سة  من  جنحو  �سمري  للزميل  خا�سة  نعزية  جنحو،  عي�سى  جوين  املرحوم  بوفاة  جنحو  اآل   •

ال�سمي�ساين بوفاة والده.
• اآل ال�سامي بوفاة املرحوم فيليب بطر�س ال�سامي تعزية خا�سة  لل�سيد جربان ال�سامي بوفاة والده 

وال�سيدة �سهى ال�سامي والزميلة �سائده ال�سامي بوفاة عمهم فيليب.
با�سم  العامل  للع�سو  خا�سة  وتعزية  الهل�سه  مرتي  منذر  املرحوم  املهند�س  بوفاة  الهل�سه  ع�سرية   •

هل�سه بوفاة �سقيقه.
• اآل جوعانه واآل ترزي بوفاة  املرحوم �سليم خليل جوعانه )ابو خليل(

ع�سو  الكور  مربنا  لل�سيدة  خا�سة  وتعزية  الكور  يو�سف  حنا  اوجني  املرحومة  بوفاة  الكور  اآل   •
جمل�س اأولياء الأمور واملعلمني بوفاة عمتها.

• ع�سرية احلمارنة بوفاة املرحومني نبيه جري�س حمارنه واملرحومة جليله عايد حمارنه.

 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�ضم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �ضفيق نينـو

»امل�ضيح قام من بني الأموات«  تف�ضريها
ثمار القيامة املجيدة :-

لقد جت�سد الرب ي�سوع امل�سيح وتاأمل وقرب من اأجل اإجناز العمل اخلال�سي الذي يهم كل اإن�سان.  ولهذا ل ناأتي على 
ذكر مو�سوع القيامة اإلَّ ونذكر مو�سوع الثمار التي يجتنيها املوؤمنون من قيامته ونتائجها العملية التي تنتج يف حياة 

املوؤمنني به اإميانًا �سخ�سيًا وحقيقيًا ومنها :-
1- قيامته من بني الأموات اإذ  اأّكد اأنه باحلقيقة ابن الله وبانت�ساره على املوت واخلطيئة ك�سب لنا الرّب الذي نتمتع به 
الآن ونعرتف به كرّب وُملِّ�س، فلول قيامته ملا كان هناك اأية قيمة لتعاليمه ومعجزاته. وبذلك يقول بول�س الر�سول 
يف ر�سالته الأولى اإلى اأهل كورنثو�س »واإن مل يُكن امل�سيح قد قام،  فباطلة كرازتنا وباطـل اأي�سًا اإميانكم، ...،  اأنتم 
بعد يف خطاياكم،...،  ولكن الآن قـد قام امل�سيح مـن الأموات و�سار باكـورة الراقدين« )اكو14:15،  17و20( .
2- توؤكد لنا  قيامة امل�سيح بطريقة قطعية مو�سوع جت�سده واأخذه طبيعة ب�رشية من العذراء القدي�سة مرمي وبوا�سطة 
الروح القد�س وجميئه للعامل وموته عن خطايانا وقيامته من اأجل تربيرنا.  وقد كتب القدي�س بطر�س الر�سول يف 
نا ي�سوع امل�سيح،  الذي ح�سب رحمته الكثرية ولدنا ثانية لرجاء حّي  بقيامة  اأبو ربِّ الله  ر�سالته الأولى »مبارك 

ي�سوع امل�سيح من الأموات« )ابط13:1( .
3- وردت يف الكتاب املقد�س كثري من الآيات تثبت جت�سد امل�سيح واآلمه وموته وقيامته .

4- مل يبق امل�سيح على الأر�س بعد قيامته املجيدة بل اإنه �سعد اإلى ال�سماء وجل�س على ميني الله الآب ونعني بعبارة 
اأنظار تالميذه،   اإلى ال�سماء حتت  اأن اأجنز ر�سالته اخلال�سية ب�سكل تام �سعد  اأن ي�سوع بعد  اإلى ال�سماء«  »�سعد 
وهذا الأمر تكلم عنه ال�سيِّد له املجد اأثناء حياته التب�سريية العلنية، وهذا مذكور يف عدة اأماكن منها :- )مت11:26،  

يو28:16،  اعمال9:1( .
5- لي�س هناك تعار�س بني وعد امل�سيح بان يكون معنا اإلى النهاية و�سعوده اإلى ال�سماء وذلك يعود اإلى انه يتمتع 
بطبيعتني الهية وب�رشية،  فبح�سب طبيعته الب�رشية لي�س هو على الأر�س ولكن بح�سب طبيعته الإلهية فهو مالزم لنا 

دومًا ب�سورة حقيقية ولكنها روحية غري ج�سدية .
6- اإن امل�سيح الذي �سعد اإلى ال�سماء اأر�سل روحه القدو�س لي�سكن يف املوؤمنني به فينالوا القوة واملقدرة لي�سعوا وراء 

الأمور ال�سماوية الدائمة وليتعزوا بتعزية الروح القد�س .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


