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)33  -11 لوقا 15:  االبن الضال ) 

" جمع االبن األصغر 
كل شيء وسافر إلى 

كورة بعيدة" ) لوقا عدد 13(
من  جو  في  يعي�ش  لوالده  الأ�صغر  البن  هذا  كان 
الحنان والهتمام ورفاهة العي�ش وفي اأجواء المحبة 
وغزارة الخيرات. لم يكن يتمتع فقط بح�صته من 
بل  والده  بيت  غادر  عندما  معه  اأخذه  الذي  المال 
كان يتذوق المحبة في البيت ويتقا�صم �صرف ال�صم 

الأبوي.
من  الأكبر  الح�صة  على  ي�صيطر  ووريثًا  ابنًا  كان 
وتقدير  الخدام  اهتمام  مو�صع  وكان  اأبيه  ثروة 
الأ�صدقاء، ولكنه لم يدرك قيمة هذه الأمور كلها، 
لم  اإذ  فيها  وقع  التي  العظمى  الخطيئة  هي  وتلك 
ي�صتطع اإدراك المحبة وعطايا الأب الالمحدودة. 

عندما  كان  النجيلي  المثل  هذا  من  الثاني  الجزء 
جمع ال�صاب ح�صته من الإرث الأبوي و�صافر اإلى 
ظل  يخاف  وكان  وطلبها  الثروة  اأراد  المجهول. 
والده وحاول اأن يهرب بعيدًا. لم يبّذر البن ال�صال 
ما  وكل  اأبيه  مواهب  ثراء  بّذر  واإنما  فقط  الثروة 
اأعطي له من ثروات. وي�صيبنا نف�ش ال�صيء عندما 
نبتعد عن الله. في البالد البعيدة التي ل تظللها ثروة 
الأب العظيم ول تدفئها محبته، فاإن كل �صيء يفنى 

ويباد ويختفي ن�شاط الحياة الروحية. 
طريق  عن  يحدثنا  المثل  هذا  من  الثالث  الجزء 
من  قواه  انهكت  اأن  بعد  الآب  ح�صن  اإلى  العودة 
التعب والجوع والمرارة، حيث و�صل اإلى مرحلة 
اأقوم   « الدافئة  الأبوية  الأح�صان  الى  ال�صتياق 

الآب  ح�صن   .)18 عدد  )لوقا  اأبي«  اإلى  واأذهب 
الحنون رد له العتبار ومن ثم العطف والهتمام 
مرتجفة  وب�صفاه  دافئة  بعيون  اإليه  نظر  والغنى. 
واألب�صوه  الأولى  الحلة  اخرجوا   « الأمر:  واأ�صدر 
وقدموا  رجليه  في  وحذاء  يده  في  خاتمًا  واجعلوا 
الإبن  انتع�ش  ونفرح«.  لناأكل  الم�صّمن  العجل 
وابن،  كاإن�صان  اأخرى  مرة  وعا�ش  و�صبع  ال�صال 
كع�صو في عائلة ووارث ال�صم وخيرات اأبيه. هذه 
اللوحة الجميلة تظهر لنا بكل عظمتها التوبة الحقيقية 
ل  وهذا  ال�صماوي.  الآب  اأح�صان  اإلى  والعودة 
يتطلب �صوى اليمان بوجوده وبح�صوره. فعندما 
اللهي  الح�صن  اإلى  نرجع  العودة  درب  نتخذ 

الدافئ.
اإلى ال�صماء واأمامك« هو  اإن العتراف » اأخطاأت 
بداية تحرك ينقلنا من بالد الجحود المقفرة، وياأتي 
اإلى  نجده  هناك  الآب.  محبة  حيث  هناك  اإلى  بنا 
اأبي  مباركي  يا  اإلى  تعالوا   « كلمته  ون�صمع  جانبنا 

رثوا الُملك المعد لكم«.
م. يو�سف هنديله
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كافة  التعليمية  موؤ�ص�صاتنا  في  واإداريينا  لمعلمينا 
في  والحترام  والتقدير  المحبة  م�صاعر  اأ�صدق 
م�صعل  يحمل  من  خير  اأنكم  اأثبتم  فلقد  عيدكم، 
مربو  اأنتم  المقد�صة.  الر�صالة  هذه  م�صعل  التعليم، 
الأجيال و�صانعو الم�صتقبل وخير من يوؤتمن على 

م�صلحة الوطن.
المعلم المتميز هو من يهيء طلبته ليكونوا معلمين 
متميزين. ول يقت�صر الأمر على معلمي المدار�ش 
تلقى  الذي  فالمهند�ش  المهن.  جميع  اإلى  يمتد  بل 
تعليم  على  قادرًا  �صيكون  متميز  معلم  من  تعليمه 
ليكونوا  واإعدادهم  الجدد  المهند�صين  وتدريب 
وينطبق  مهامهم.  اأداء  في  متفوقين  مهند�صين 
والتخ�ص�صات  المهن  �صائر  على  كذلك  الأمر 
التعليمية والأدبية والفنية. فالأمر ل يقت�صر على 
بل  الطالب  اإلى  الأ�صتاذ  من  المعلومة  نقل  ح�صن 
والتفكير  الناقدة  القراءة  على  الطالب  تحفيز  على 
التحليلي وجعل الطالب مندفعًا نحو ك�صب المعرفة 
ل مدفوعًا اإليها. وعلى المعلم اأن يدرك اأن لطالب 
المدر�صة �صخ�صية بالغة الح�صا�صية �صريعة الإنفعال 
معلمه.  من  يبدر  ما  لكل  الدقة  بالغة  لواقط  ذات 
مع  تتعامل  التي  المتزنة  ال�صخ�صية  ذو  فالمعلم 
الطالب بلطف واحترام وبحزم وقدرة على �صبط 
محبوبًا  يكون  منا�صبة  تعليمية  بيئة  وخلق  ال�صف 
من طلبته ومهابًا على قاعدة الحترام ل الخوف. 
الالئق  المظهر  ذو  مادته  من  المتمكن  فالمعلم 
والوجه الب�صو�ش والنظرة الحانية يحمل في طّيات 
حديثه مع طلبته جواز العبور اإلى قلوبهم ومن ثم 

اإلى عقولهم.
معلمه  اإلى  الإ�صغاء  ح�صن  على  الطالب  ولحفز 

العلم نور ومعلمونا مصابيحه
كلمة العددكلمة العدد

تمهيدًا  ب�صوق  المعلومة  وتقبل 
لتحويلها اإلى معرفة نافعة ت�صهم 
المعرفي  الهيكل  ا�صتكمال  في 
وتحليال  فهمًا  الطالب  لدى 
وتطبيقًا لبد من توفر العنا�صر 

الآتية في الح�صة المدر�صية:
الت�صوق  يثير  الذي  هو  الناجح  المعلم  الت�سويق: 
لدى الطالب نحو ك�صب المعرفة ويحفزه اإلى مزيد 
من البحث والدرا�صة ومتابعة كل ما هو جديد في 

حقول المعرفة المختلفة.
التحدي: المعلم الناجح هو الذي يطرح م�صائل على 
طلبته ت�صتوجب التفكير والتحليل للتو�صل اإلى حلول 
لها وبحيث تتنا�صب طبيعة هذه الم�صائل وم�صتوياتها 
مع التح�صيل المعرفي للطالب في �صنوات درا�صته 

المختلفة ومع بيئته والثقافة ال�صائدة في مجتمعه.
للطالب  يوفر  الذي  هو  المتميز  المعلم  الإلهام: 
والم�صكالت  الم�صائل  بحل  للتفكير  مختلفة  نماذج 
تبدو  م�صائل  لحل  نماذج  يقدم  كما  تواجهه  التي 
الحل، ويحث  اأنها م�صتع�صية على  الأولى  للوهلة 
الطلبة على التاأمل وعلى ال�صبر والمثابرة لحلها.

طلبته  يكافىء  الذي  هو  المتميز  المعلم  التحفيز: 
بالثناء على انجازاتهم وب�صهادات التقدير ويحثهم 

على المزيد من الجهد والمثابرة.
على  والتقدير  ال�صكر  كل  عيدهم  في  فلمعلمينا 
الأفواج  عليها  ت�صهد  والتي  المتميزة  اإنجازاتهم 
المراتب  يحتلون  والذين  خريجينا  من  المتفوقة 
المتقدمة على م�صتوى الأردن والعالم، مع التحية 
الداعمين  والعاملين  الإداريين  لجميع  وال�صكر 

لهيئاتنا التدري�صية كافة.

الأ�ستاذ الدكتور
 يو�سف م�سنات
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لقاء العددلقاء العدد

مع الدكتور احسان حمارنة
لقاء العدد هذه المرة مع رئي�ش جمعية الثقافة والتعليم 
ياأخذنا  حمارنة،  اح�صان  الدكتور  الرثوذك�صية 
الدكتور اح�صان في حديثه ال�صيق الى مراحل متعددة 
من طفولته في مادبا الى درا�صته في رو�صيا، وحتى 

عمله  كطبيب ون�صاطه في العمل الجتماعي.
لي�ش غريبا على الدكتور اح�صان ن�صاطه الجتماعي 
الأديبة  والدته  اأ�صا�صًا من  والذي ورثه  والخيري 
والتي  مادبا،  مدينة  في  الجتماعية  والنا�صطة 
تراأ�صت ل�صنوات جمعية ال�صابات الم�صيحيات فرع 
مادبا، كما عمل والده في العمل الجتماعي تحديدًا 

في جمعية الهالل الحمر الأردني.
ولد الدكتور اح�صان �صنة 1956 في مادبا، در�ش 
في مدار�ش دير الالتين في مادبا، واأكمل درا�صته 
المدر�صة الحكومية بمادبا. توجه بعد  الثانوية في 
ذلك الى رو�صيا لدرا�صة الطب وعاد الى الأردن 
�صهادة  على  ح�صل  ان  بعد   1985 العام  في 
الدكتوراه في علم الأ�صعة. عند عودته الى الأردن 
اإلتحق بالعمل بم�صت�صفيات القطاع الخا�ش الى اأن 
بال�صراكة  الخا�ش  مركزه   2007 العام  في  افتتح 
مع م�صتثمرين ليكون اأول مركز رنين مغناطي�صي 

في الأردن واأكبر موؤ�ص�صة �صعاعية فيه.
اأما عن عالقته بالعمل الإجتماعي، فيبين حمارنة 
اأنه ت�صرب حب العمل الجتماعي من والديه واللذين 
عمال ل�صنوات طويلة في العمل الجتماعي. وكان 
الطلبة  اتحاد  في  ن�شاطه  له  اجتماعي  ن�شاط  اأول 

بالتحاد ال�صوفيتي وع�صويته في التحاد.
 اأما عالقته مع جمعية الثقافة والتعليم الرثوذك�صية 
المدر�صة  في  وابنته  ابنه  التحق  ان  بعد  فبداأت 
الوطنية الأرثوذك�صية، ويو�صح » بداأت بع�صوية 
ال�صيدة �صروق  الجمعية كما تم اختيارزوجتي  في 

في مجل�ش اأولياء الأمور والمعلمين للمدر�صة.«
للجمعية  ال�صابق  الرئي�ش  عمه  دور  الى  وي�صير 

الم�صاركة  على  ت�صجيعه  في  كامل حمارنة  الدكتور 
في انتخابات الهيئة الدارية للجمعية العام 2004، 
حيث اإنتخبت نائبًا لمقرر اللجنة المدر�صية ثم مقررًا 
الإدارية عام  الهيئة  نائبًالرئي�ش  ثم  لها عام 2008 

2012 ورئي�صًا لها عام 2014.
الكثير  ي�صيف  الجتماعي  العمل  ان  حمارنة  يرى 
الن�صانية  النف�ش  في  غاية  تحقيق  لجهة  لالن�صان، 
المجتمع  وخدمة  العامة  الحياة  في  بالم�صاركة 
والم�صاهمة في تحقيق التكافل والتكاتف الجتماعي.
العمل  بين  التن�صيق  في  تحديات  بوجود  يقر حمارنة 
الخيري  العمل  وبين  الجتماعي  للنا�صط  الخا�ش 
فقط  يتطلب  التحدي  هذا  تجاوز  لكن  التطوعي، 
تنظيما للوقت، وهي المهارة التي يبرع بها حمارنة.
الجتماعي  العمل  لدارة  الجوانب  اأهم  وعن 
والعمل العام، يو�صح حمارنة »اهم ما في المر 
عدم الخلط بين الم�صالح الخا�صة والعمل العام، 
بالعمل  ال�صخ�صية  للم�صلحة  دمج  او  خلط  وجود 
العام كفيل بهدم العمل العام، وهنا تكمن الهمية في 
اأن يكون من يرغب بالعمل في المجال الجتماعي 
وتحييد  فقط  العام  لل�صالح  الخدمات  لتقديم  ي�صعى 

عمله الخا�ش عن ن�صاطه الجتماعي«.
م�صاريع  نجاح  »�صمان  اأن  كذلك  حمارنة  يرى 
تفوي�ش  يتطلب  والخيري  الجتماعي  القطاع 
ال�صالحيات، بحيث يتم اعطاء �صالحيات مو�صعة 

للخبراء الفنيين في مجالت تخ�ص�صهم.«
بتفوي�ش  قرارًا  الدارية  الهيئة  »اتخذت  ويتابع 
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المدير  يتولى  بحيث  للمدار�ش  اأكبر  �صالحيات 
يكون  فيما  الم�صوؤولية  المدر�صة  في  والم�صوؤولون 

دور الهيئة الدارية المراقبة.
واأ�صاف »باعتماد هذا النهج نتوقع ان نحقق نتائج 
اأف�صل، خ�صو�صا اأن لدى القائمين على المدار�ش  

الخبرة والدراية«.
وي�صيف »تفوي�ش ال�صالحيات يعني اإعطاء فر�صة 

اأمام الهيئة الدارية للتركيز على الق�صايا المهمة.
عمل  تو�صعة  الى  ن�صعى  وتطلعاتنا  روؤيتنا  في   
الجمعية لي�صل الى خارج العا�صمة عمان، حيث 
بلدة  في  اأرثوذك�صية  مدر�صة  باإفتتاح  نفكرحاليًا 
هناك  اأر�صًا  الجمعية  تملك  اذ  اإربد،  في  الح�صن 

ون�صعى لبناء مدر�صة عليها«.
اما الم�صروع الآخر فهو اإن�صاء مخيم دائم في مادبا 
على قطعة اأر�ش تملكها الجمعية، ا�صافة الى بحث 
�صواء  الكندم  اأم  اأر�ش  وا�صتغالل  تطوير  امكانية 
ببناء مدر�صة جديدة او ان�صاء م�صاريع ا�صتثمارية.

عمل  هناك  يكون  اأن  اأهمية  ال�صياق  هذا  في  يوؤكد 
ت�صاركي جماعي بين الجمعيات الرثوذك�صية كافة 

للتو�صع في العمل خارج العا�صمة.
فرع  الرثوذك�صية  الوطنية  المدر�صة  وعن 
�صتتو�صع  »المدر�صة  اأن  حمارنة  بًين  ال�صمي�صاني، 
جانب  الى   )IB( برنامج  فتح  ليتم  برامجها  في 
ان  موؤكدا  الوطني،  والبرنامج   )GCE( برنامج 

التو�صع في البرامج الجنبية ل يعني باي حال من 
الحوال تحول المدر�صة الى مدر�صة دولية، حيث 

�صتبقى المدر�صة وطنية اأرثوذك�صية كما هي الآن.
حمارنة  يقول  الر�صوم،  رفع  احتمالت  وحول 
واأجور  رواتب  رفع  ورغم  الما�صي  العام  »في 
الر�صوم  رفع  يتم  لم  المدر�صة  في  العاملين 
تهدف  المدر�صة  اأن  الأ�صا�صية  الفكرة  المدر�صية، 
لخدمة الطبقة المتو�صطة باعتبارها عماد المجتمع، 
لذلك ل ن�صعى الى رفع الر�صوم اإل اإذا اإ�صطررنا 

لذلك«.
في  الرثوذك�صية  الوطنية  المدر�صة  عن  اما 
المدر�صة   واجهت   « حمارنة  يقول  ال�صرفية، 
تحديات فيما يخ�ش م�صاحة ال�صاحة الخارجية بح�صب 
ونتيجة  الجديدة،  والتعليم  التربية  وزارة  تعليمات 
ووقف  ال�صرفية  مدر�صة  رو�صة  اإغالق  تم  لذلك 
ا�صتقبال الطلبة الجدد، بعد اأن ا�صتنفذت المحاولت 

ليجاد قطعة ار�ش مجاورة لتو�صعة المدر�صة«.
وتابع »بهدف توفير م�صاحة خارجية اأو�صع لطلبة 
ل�صتئجار  الأرمن  نادي  مع  التفاق  تم  المدر�صة 
ا�صافية  �صاحة  بمثابة  ليكون  ال�صلة  كرة  ملعب 
لمدر�صة ال�صرفية«، لفتا الى اأن هذه الجراءات 
هي  ب�صيطة  بن�صبة  الر�صوم  رفع  يتم  اأن  ا�صتوجبت 
5%، فيما بلغ العجز في موازنة المدر�صة في العام 

الما�صي نحو ن�صف مليون دينار.

تحرير الإعالمية ندين النمري عكاويتاريخ اللقاء 2016/10/4
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الدكتور احسان حمارنة يرعى بطولة السباحة السنوية
الوطنية  المدر�صة  لطلبة  ال�صنوية  ال�صباحة  بطولة  حمارنة  اح�صان  الدارية الدكتور  الهيئة  رئي�ش  رعى 
الرثوذك�صية الجمعة 2016/9/30 على م�صبح النادي الرثوذك�صي بح�صور ال�صيدة مي الق�صو�ش  مديرة 
المدر�صة والدكتورة مي�صون عكرو�ش  مديرة مدر�صة ال�صرفية وعدد من الإداريين والمعلمين واأولياء 
من  مجموعة  �صارك  فيما   ، ال�صرفية  مدر�صة  طلبة  من  مجموعة  وبم�صاركة   . الم�صاركين  الطلبة  اأمور 
ا�صرف  الريا�صية.  الروح  �صادتها  اجواء عائلية  ) حرة وال�صدر والظهر(  في  ال�صباقات   الهالي �صمن 
على تنظيم واإدارة البطولة م�شوؤول الن�شاط الريا�شي في المدر�شة اال�شتاذ ايوب يو�شف بطار�شة و�شاعد 
في تحكيم ال�صباقات كل من المعلمين جوليانا  حداد ،ع�صام خوري ،خالد دخل الله، خالد غازي ، محمد 
م�صطفى ، معن مزاهرة ، ربا خوري ، ريم مزاهرة  ومن مدر�صة ال�صرفية المعلمان مي�صا الريحاني 

وح�صان حوراني.
  وفي نهاية البطولة كرم الدكتور اح�صان الطلبة الم�صاركين والمعلمين الذين �صاركوا في التنظيم  ، وتم 

التقاط ال�شور التذكارية بعد�شة اال�شتاذ خليل نا�شر .
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

ضمن الخطة اإلستراتيجية للجمعية وإستعداداً لتطبيق 
نظام ال IB في العام الدراسي 2019-2018

اأهم  ” لعقد ور�صات عمل تت�صمن �صرح   Judith Fabian ” قامت المدر�صة بدعوة ال�صيدة جودث فابين 
النظام في  لتطبيق هذا  بالمدر�صة ولتهيئتهم  الإداري  المعلمين والكادر  IB لدعم  لنظام  التدري�ش  اأ�صاليب 

ال�صنة الدرا�صية 2019-2018.
التالية لإعدادهم  العمل  باإعطاء ور�صات  المعلمين والإداريين  Judith وبح�صور عدد من  ال�صيدة   قامت 

للنظام الجديد: 
Inquiry –Based Learning
Teaching Theroy of Knowledge
Approaches to teaching DP
والجتماع  المدر�صة  اأق�صام  مختلف  في  الح�ص�ش  بع�ش  ومتابعة  بح�صور   Judith ال�صيدة  قامت  وقد 

بالمعلمين وبع�ش الطلبة لإعطائهم الن�صح والدعم في ا�صاليب التدري�ش الحديثة.
وفي نهاية الور�صات عقدت اإجتماعًا مع الهيئة الدارية وادارة المدر�صة للمناق�صة وتقديم التو�صيات.
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رحلة الشبيبات الى قبرص
اأم�صت �صبيية القّدي�ش بطر�ش / ال�صمي�صاني و�صبيبة والدة الإله 
/ جبل التاج التابعتان لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صّية 
من  مجموعة  بم�صاركة  ال�صنوّي  ال�صيفّي  الدينّي  مخيمهما 
و�شافوط  ال�شمي�شاني  مراكز  من  االأحد  مدار�س  خّدام 
القدي�صين«  تحت  وعنجرة،  في جزيرة قبر�ش »جزيرة 
الممتدة  الفترة  في  الـبـ�صـــارة«  درب  »عـلـى  عنوان: 
 85 اإلى  و�صل  كبير  عدد  وبم�صاركة  اأيلول    16  -  9 من 
م�صاركًا وم�صاركة. تناول المخّيم درا�صة رحالت الب�صارة 
اأ�صاقفة  »اأول  وبرنابا  الر�صول  بول�ش  حملها  التي  الأربع 
الجزيرة« مرورًا بقبر�ش اإلى الم�صكونة جمعاء وما �صملته 
�صفر  قراءات  خالل  من  اّت�صحت  واإنجازات  تحّديات  من 
كما  المنعقدة،  والتاأمالت  النقا�ش  وحلقات  الّر�صل  اأعمال 
الأديرة  من  لعدد  ومتنّوعة  عديدة  زيارات  المخّيم  �صمل 
والكنائ�ش الأرثوذك�صّية الأ�صيلة في كلٍّ من لرنكا ونيقو�صيا 
القّدي�ش   كني�صة  الكنائ�ش:  هذه  ومن  وبافو�ش،  وليما�صول 
لعازر التي تحوي قبر القّدي�ش الذي عا�ش في قبر�ش بعد اأن 
اأقامه الم�صيح له المجد من الموت. وكني�صة المالئكة اإحدى 
بنائها  في  المالئكة  �صاهمت  والتي  الأثرّية  الكنائ�ش  اأقدم 
وتحوي واجهة ف�صيف�صائّية ممّيزة تعود لعدة قرون م�صت، 
القّدي�ش بروكوبيو�ش »�صفيع  كني�صة  وكالهما في لرنكا،  
من  وعدد  بافو�ش،  في  المذّهب  باأيقون�صطا�صها  الثواليل« 
الممّر�صات والتابع  للراهبات  العذراء  الأديرة وهي: دير 
القّدي�ش  دير  المخّدرات،  مدمني  ورعاية  تاأهيل  لموؤ�ص�صة 
للراهبات  العظام(  اأمرا�ش  عالج  )�صفيع  ايراكيذيو�ش 
وزيارة قبره وال�صعود اإلى المغارة القريبة من الدير على 
الأطفال  واإنجاب  والعائالت  الأزواج  �صفيعة  العذراء  ا�صم 
المقّد�ش  ليب  ال�صّ دير  قديمًا،  القّدي�ش  فيها  عا�ش  والتي 
على  يحتوي  والذي  ترودو�ش  جبال  قمم  على  الواقع 

لب  اأثناء ال�صّ اأجزاء من ال�صليب والأحبال التي ا�صتخدمت 
والتي اأح�صرتها القّدي�صة هيالنة اإلى قبر�ش بعد اأن وجدت 
ليب الحقيقّي، ودير عذراء ترودو�ش ب�صقفّيته الخ�صبّية  ال�صّ
واأ�صهرها  المدينة  اأديرة  اأكبر  اأحد  المميزة، ودير كيكو�ش 
تاريخّية  فنّية  اأعمال  يحويه من  للدير وما  التابع  والمتحف 
متنّوعة وممّيزة، دير القّدي�ش نيوفيتو�ش » �صفيع الأمرا�ش 
بافو�ش،ومغارة  مدينة  في  كالبهاق«  والجلدّية  النف�صّية 
فيكتب  الأمنيات  تلّبي  اإّنها  �صاع  »التي  �صالومي  القّدي�صة 

ة«. الزائرون اأمنياتهم ويعّلقونها على �صجرة خا�صّ
القّدي�ش  كني�صة  في  الإلهّي  بالقّدا�ش  للم�صاركة  بالإ�صافة 
اأغناطيو�ش الأنطاكي في مدينة ليما�صول واللتقاء بالأب 
عيد  غروب  �صالة  بخدمة  والم�صاركة  �صابا،  مي�صال 
القّدي�صْين  كني�صة  في  الغربي«  »بتقويمه  الكريم  ليب  ال�صّ
قزما وديمانو�ش في بافو�ش، واأخيًرا الم�صاركة بالقّدا�ش 
الإلهَي في كني�صة دير ممثلّية بطريركّية اأور�صليم المقد�صّية 
وقد�ش  تيموثيو�ش  المطران  تراأّ�صها  نيقو�صيا  مدينة  في 
و�صاركت  )حنا( عطالله   الأر�صمندريت خري�صتوفور�ش 

جوقة ال�صبيبة في الترتيل.
نكتاريو�ش  ال�صّما�ش  لقد�ش  الجزيل  بال�صكر  التقّدم  ي�صرنا 
ال�صبيبة وم�صاندتها في وجهاتها  اأيوب على مرافقة  )يعقوب( 
الأر�صمندريت  لقد�ش  وكذلك  الجزيرة  داخل  المختلفة 
قبر�ش  اإلى  ح�صر  الذي  عطالله  )حنا(  خري�صتوفور�ش 

ا. ا لم�صاركتنا ودعمنا روحّيًا وماديًّ ي�صً خ�صّ
جامعّية  �صبيبة  هي  بطر�ش  القّدي�ش  �صبيبة  اأّن  بالذكر  يجدر 
في  الأرثوذك�صّية  والتعليم  الثقافة  لجمعّية  تابعة  عاملة 
ا كّل يوم �صبت وتقيم مخّيًما  ال�صمي�صاني تعقد اجتماًعا روحيًّ
في  الما�صية  ال�صنة  مخّيمها  اأم�صت  وقد  عام.  كّل  ا  روحيًّ

مدينة ت�صالونيكي – اليونان.



12

بمنا�صبة  بدء العام الدرا�صي الجديد 2017/2016 
والن�صائح  الإر�صادات  بع�ش  اأقدم  اأن  اأود 
المالعب  واإ�صابات  الحوادث  من  الطلبة  لوقاية 

والأمرا�ش المعدية  والتغذية غير ال�صليمة.
 » الطلبة  حوادث   « الإ�صابات  من  الوقاية   •
�صرورة  دخول وخروج الطلبة من ال�صفوف 
عند  وخ�شو�شًا  واإن�شباط  بنظام  وال�شاحات 

نزول الدرج.
المدر�صية  بالأدوات  اأو  بالأيدي  المزاح  عدم   •
ت�صبب  قد  والتي  الخ..«  م�صطرة  »قلم،  مثل 

الأذى والإ�صابات غير المق�صودة. 
• عدم الرك�ش في الممرات مما قد ي�صبب ت�صادمًا 
اأذى غير  اأو زميلة وينتج عن ذلك  مع زميل 

مق�صود. 
اإ�صراف  تحت  فقط  الريا�صة  بممار�صة  اأن�صح    •
المالعب  اإ�صابات  من  للحد  الريا�صة  اأ�صاتذة 
البدنية  اللياقة  م�صتوى  رفع  على  والعمل 
لطلبة  بدون رباط   االأحذية  واإ�شتخدام  للطلبة 
جيدًا   ربطه  من  والتاأكد  الأ�صا�صية  ال�صفوف 
الرباط  يوؤدي  ما  كثيرًا  اإذ  االأحذية،  لبقية 

المفكك الى حوادث موؤذية.

الوقاية من الأمرا�ض المعدية.
بعد  وخا�صة  وال�صابون  بالماء  الأيدي  غ�صل   •
اإ�صتخدام دورة المياه والمحافظة على النظافة 

ال�صخ�صية لتجنب الأمرا�ش المعدية.
• عدم اإ�صتخدام اأدوات الغير »م�صطرة قلم ممحاة 

الخ ....« لأنها تنقل الجراثيم.

نصائح وإرشادات صحية عامة للطلبة وأولياء أمورهم 
والمشرفين عليهم.

الورقية  المناديل  اإ�صتخدام   •
والتخل�ش منها فورًا وعدم 

اإ�صتخدامها مرة اأخرى.
الزمالء  م�صاركة  عدم    •
ال�صاندوي�صه«   « طعامهم 
نف�ش  من  الماء  و�صرب 

الم�صدر  »المطرة« لتجنب نقل الجراثيم.
الباعة  من  المك�صوفة  الأغذية  تناول  عدم   •
بالجراثيم  ملوثة  تكون  قد  لأنها  المتجولين 

وت�صبب الت�صمم الغذائي.

الغذاء غير ال�سليم.
على  تحتوي  التي  الأغذية  تناول  عن  الإبتعاد   •
الد�صمة  الأغذية  مثل  كبيرة  �صعرات حرارية  
بال�صكر  المحالة  والع�صائر  والحلويات 
بالإ�صافة الى الم�صروبات الغازية  لأنها تزيد 

من خطر ال�صمنة.
قبل  المنزل  في  اإفطار  وجبة  بتناول  اأن�صح   •
اأهميتها  لها  وجبة  لأنها  المدر�صة  الى  الذهاب 
ال�صحية. »كوب حليب ، جبنة، ع�صير غير 

محلى الخ .....«
التن�صيق  في  كبيرة  اأهمية  لالأهل  النهاية  وفي   •
�صحة  على  للمحافظة  المدر�صة  مع  والتعاون 
في  ال�صليم  »العقل  المثل  يقول  وكما  اأبنائهم 

الج�صم ال�صليم «.
مفعٍم  جديد  درا�صي  بعام  لكم  التمنيات  اأطيب  مع 
للجميع  تمنياتي  مع  الأمنيات  وتحقيق  بالنجاحات 

بال�صحة وال�صعادة وال�صالمة.

طبيب املدر�سة الدكتور 
جميل داود

الزاوية ال�صحيةالزاوية ال�صحية
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الوصية الواجبة في القانون األردني
يمكن تعريف الو�صّية ب�صكل عام باأنها ت�صرف بالتركة 

م�صافًا اإلى ما بعد موت المو�صي.
وقبل الحديث عن الو�صية الواجبة ل بد من التعر�ش 
االإرث  ال�شتحقاق  ي�شترط  انه  وهي  اأ�شا�شية  لنقطة 
موت المورث حقيقة  اأو الحكم بذلك  وحياة الوارث 

وقت موت المورث.
الأبناء  بع�ش  اأن  العملي  الواقع  في  هناك  اأن  وحيث 
لهم  ويكون  والدهم  حياة  في  يتوفون  المتزوجين 
فاإن  االإرث  ا�شتحقاق  ل�شروط  وطبقا  وبالتالي  اأبناء 
يرثون جدهم  ل  المتوفى  البن  اأبناء  الأطفال  هوؤلء 
بالإرث  العامة  للقواعد  طبقا  الإرث  من  ويحرمون 
المتوفى  البن  اأبناء  ولحماية  الإ�صكال  هذا  ولتالفي 
قانون  من   279 بالمادة  الأردني  الم�صرع  اأوجد 
يعرف  ما   2010 لعام   36 رقم  ال�صخ�صية  الأحوال 

بالو�صية الواجبة لمعالجة هذا الإ�صكال .
بحكم  و�صية  باأنها  الواجبة  الو�صية  تعريف  ويمكن 
المتوفى في حياة والده  اأبناء البن  فيها  ي�صتحق  القانون 
ح�صة  حدود  في  الجد  تركة  في  المتوفى  اأبيهم  ن�صيب 

البن المتوفى على اأن ل تزيد على ثلث التركة.
�صروطًا  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  و�صع  وقد 

لإ�صتحقاق اأولد البن المتوفى لهذه الو�صية منها:-
والدهم  ح�صة  بمقدار  الواجبة  الو�صية  تكون  اأن   .1
ل  اأن  على  الحياة  قيد  على  انه  فر�ش  على  المتوفى 

تتجاوز ثلث التركة.

املحامي الأ�ستاذ
ال�ستاذ �سليبا م�سيح

الزاوية القانونيةالزاوية القانونية

لأ�صل  وارثين  يكونوا  ل  اأن   .2
انهم  اإل  الجدة  اأو  الجد  من  اأبيهم 
اإذا  الواجبة  الو�صية  ي�صتحقون 
اإ�صتغرق اأ�صحاب الفرو�ش كامل 

التركة. 
3. اأن ل يكون جدهم قد اأو�صى 

لهم و/اأو اأعطاهم في حال حياته بال عو�ش مقدار ما 
ي�صتحقونه بهذه الو�صية الواجبة، فان كان ما اأو�صى 
به لهم و/اأو كان ما قدمه لهم بدون عو�ش اقل من 
ن�صيب والدهم وجب تكملته على اأن ل يزيد على ثلث 

التركة.
الذكر  البن  اأحفاد  الواجبة  الو�صية  ي�صتحق   .4
المتوفى في حال حياة والده فقط اأما اأحفاده من ابنته 

المتوفاة في حال حياته فال و�صية واجبة لهم.
الو�صايا  مقدمة على غيرها من  الواجبة  الو�صية   .5

الختيارية في ال�صتيفاء من ثلث التركة.
في  المتوفى  البن  اأبناء  بين  الواجبة  الو�صية  توزع   .6
حياة والده للذكر مثل حظ اأنثيين )الذكر �صعف الأنثى(.

باأبناء  الواجبة  الو�صية  ح�صر  قد  القانون  اأن  وحيث 
حياة  في  المتوفاة  البنة  دون  فقط   المتوفى  البن 
اإلى  الأردن  في  الن�صائية  الهيئات  طالبت  فقد  والدها 
تعديل ن�ش المادة 279 من قانون الأحوال ال�صخ�صية 
لت�صمل اأي�صا اأبناء البنت المتوفاة في حياة والدها اإل اأن 

مثل هذا التعديل لم ي�صدر حتى الآن.

نائب الرئي�ض واأع�ساء الهيئة الإدارية واأ�رسة مكتب اجلمعية يهنئون الدكتور اح�سان حمارنة رئي�ض 
الهيئة الإدارية وزوجته ال�سيدة �رسوق حمارنة ع�سو جلنة الع�سوية باحلفيدين اجلديدين التواأم  

اح�سان وريان.

تهنئة خاصة
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يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم 
األرثوذكسية بالتهنئة والتبريك لكل من:-

ال�سيدة فاتن مرتي املنى ع�سو �سابق يف الهيئة الإدارية مبنا�سبة اإكليل جنلها با�سم منى على 
الآن�سة جمد جنيب زادة بتاريخ 2016/9/23

الزميل �سفيق بيرتو من مكتب اجلمعية باملولود اجلديد اأندرو بتاريخ 2016/9/6
الزميلة هيا بنورة من مدر�سة ال�سمي�ساين باملولودة اجلديدة متارا

الزميل فرا�ض قطامي من مدر�سة الأ�رسفية باملولودة اجلديدة يا�سمني 2016/9/15

من هو يسوع المسيح ؟
والمت�صاوي  القدو�ش  للثالوث  الثاني  الأقنوم  هو 
والألوهة  الجوهر  في  القد�ش  والروح  الآب  مع 
قبل  ي�صمى  المنف�صل عنهما. كان  والأزلية وغير 
الم�صيح،  )ي�صوع  بـ  التج�صد  وبعد  بالبن  التج�صد 
الكلمة، عمانوئيل، ابن الب�صر، ابن الن�صان، ابن 

العذراء...(
كيف نعرف اأن الم�صيح ل يقل �صاأنًا عن الآب؟

اأثار  مما  الله  اأنه  علني  ب�صكل  الم�صيح  ي�صوع  �صرح 
»فمن  المقد�ش:  الكتاب  يقول  اإذ  حوله  هم  من  ذلك 
اأجل هذا كان اليهود يطلبون اأكثر اأن يقتلوه، لأنه لم 
ينق�ش ال�صبت فقط بل قال اأي�صًا اأن الله اأبوه معادًل 
واحد«  والآب  »اأنا   .)18  :5 )يوحنا  بالله«  نف�صه 
)يوحنا 10: 30(، »...الذي راآني فقد راأى الآب 
فكيف تقول اأنت اأرنا الآب«)يوحنا 14: 9(، ».لو 
كنتم عرفتموني لعرفتم اأبي اأي�صًا ومن الآن تعرفونه 
وقد راأيتموه«)يوحنا 14: 7(، »والذي يراني يرى 

الذي اأر�صلني«)يوحنا 12: 45(
كاًل  وان  واحد  اإله  اقانيم  الثالثة  اأّن  نعرف  كيف 

منهم هو الله نف�صه ؟ 
الآُب،  َماِء ُهْم َثاَلَثٌة:  َي�ْصَهُدوَن ِفي ال�َصّ ِذيَن  »َفاإَِنّ اَلّ
اَلَثُة ُهْم  َوهوؤَُلِء الَثّ اْلُقُد�ُش.  وُح  َوالُرّ َواْلَكِلَمُة، 
 )7  :5 الأولى  الر�صول  يوحنا  )ر�صالة  َواِحٌد. 

با�صم  الأمم وعمدوهم  جميع  وتلمذوا  »فاذهبوا 
 )19  :  28 )متى  القد�ش«  والروح  والبن  الآب 
اأي�صا( )يو 1 :  اأ�صماء واإنما ا�صم... انظر  لم يقل 
1، 17 : 3، 20 : 28، ، 2 كو 3 : 17 – 18(. 
فالإبن هو خالق كل الأ�صياء )عب 1 : 10 – 12(، 
و اأنه يليق به التكريم مثل الله )يو 5 : 23، عب 

1: 6، روؤ 5 : 13(
الم�صيح هو من �صيدين العالم وفي يده مفتاح ملكوت 
ينكره  من  واأما  معه  ي�صكن  يقبله  ومن  ال�صماوات 
في)متى  قال  كما  ال�صماوي  ملكوته  من  ف�صيخرج 
اأُْنِكُرُه  ا�ِش  النَّ اَم  ُقدَّ ُيْنِكُرني  َمْن  َولِكْن   »:)33 :10

َماَواِت«. ِذي ِفي ال�صَّ ِبي الَّ اَم اأَ ا ُقدَّ اأََنا اأَْي�صً
د وهو خالق الكل. فالم�صيح اإذٍا هو الله المتج�صِّ

للمزيد من ال�صتف�صار: يرجى مرا�صلتنا على البريد 
saeda_shami@oes.edu.jo اللكتروني

من العقيدة الأرثوذك�سيةمن العقيدة الأرثوذك�سية
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رئي�ض واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية وجميع اأع�سائها 
العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�ساركون اأ�سحاب العزاء حزنهم 

وي�ساألون الله اأن مينحهم ال�سرب،والى جنات اخللد: 
والعزاء  نينو  �صامل  فوزي  املرحوم  خالها  بوفاة  ال�صمي�صاين   مدر�صة  من  �صبيط  نيفني  الزميلة   •

مو�صول لل�صيد اليا�ش �صبيط رئي�ش �صبيبة النه�صة الأرثوذك�صية بوفاة خاله.
ال�صيدة  اأبو املعتز« تعزية خا�صة الى زوجته  •  اآل حرت واآل قاقي�ش بوفاة املرحوم ناه�ش حرت » 
زوج  بوفاة  قاقي�ش  اإن�صاف  لل�صيدة  مو�صول  والعزاء  ومنت�رص  معتز  واأبناءه  قاقي�ش  فوؤاد  رنده 

ابنتها  الدكتورة رندة وال�صيد هاين قاقي�ش بوفاة عديله.
•  اآل حب�ش اآل ميلكو واآل دلل بوفاة املرحوم ق�صطنطني ا�صكندر حب�ش » اأبو طارق« ويتقدمون من 

ال�صيد اليا�ش حب�ش واأ�صقائه و�صقيقاته باأحر التعازي.
لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركًا.

(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



16

من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ض �سفيق نينـو

»قد كلمتكم بهذا ليكون لكم يفَّ �سالم .يف العامل �سيكون لكم �سيق،  ولكن 
ثقوا،  اأنا قد غلبت العامل« )يو33:16(

تف�سريها
ا�صطرابات  �صيواجهون  و�صعوده،  قيامته  بعد  اأنهم،  لتالميذه  ي�صوع  بًين  المخت�صرة  الكلمات  بهذه 
وا�صطهادات و�صيقًا من اأجل ا�صمه،  اإذ ك�صف �صوء اأعمال الفئات اليهودية و�صر عاداتهم،  َوَو�صع اأ�صا�صًا 

اأنار  اأن  للعهد الجديد وتعاليمه، وترك العالم بعد 
بتعاليمه طريق الحق والحياة   و�صط عالم حاقد،  
وو�صع اأمامهم معرفة م�صيئته . وباخت�صار يقول 
فيَّ  لكم  »ليكون  الكلمات  بهذه  كلَّمتكم  قد  لهم،  
تحيط  التي  الأخطار  من  تنهزموا  ولن  �صالم«،  

بكم »لأني قد غلبت العالم«.
بهذه الآية يظهر الم�صيح اأنه اأعلى واأقوى من كل 
�صيمنح  فانه  العالم  َغَلب  انه  وبما  عالمي،  عائق 
ة والغَلبة لوؤلئك الذين يوؤمنون به وي�صعون  القوَّ
لهم،   و�صلَّمه  قاله  الذي  الكالم  بكل  المطلقة  ثقتهم 
اإن ثبتنا في الم�صيح  اإ�صمه .  لذا،  وجاهدوا لأجل 
�صتكون لنا الغلبة على الخطيئة و�صننت�صر على كل 
د الم�صيح له المجد  �صيقة تقابلنا في العالم،  لأن ال�صيِّ

قد غلب العالم .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


