
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 257( ال�شنة الثانية والع�شرون ت�شرين الأول  2016

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 (
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الطغمات المالئكية
من كتاب ظهورات وعجائب 
مالئكية إعداد مكتب مدارس 

األحد والشبيبة الروحّية

يقول القّدي�س يوحنا الذهبّي الفم: »اإّن الله هو كائن 
اأزلّي ال حاجة لديه، �قد اأبدَع المالئكة، ر�ؤ�ساء 
ب�سبب  جميعًا،  الج�سدّية  غير  �الجواهر  المالئكة 

�سالحه فقط«.
فَمن هم المالئكة �ما هو عملهم، �ما هي عالقتهم 
بع�س  االأرثوذك�سّية  الكني�سة  ُتعطينا  الب�سر؟  مع 
كتاب  خالل  من  المفيدة  االإي�ساحية  االإجابات 

ظهورات �عجائب مالئكية.
المراتب

اإلى طغماٍت متعددة.  م �ينق�سم  المالئكة منظَّ ح�سُد 
كلُّ طغمة ُتنجز خدمة ليتورجّية خا�سة �تمتلُك ا�سمًا 
المقّد�س.  الكتاب  في  موجودة  �اأ�سما�ؤها  خا�سًا 
�فريدة  اأ�لَى  لمّرٍة  ُتو�سف  النبّي  اأ�سعياء  �سفر  في 
طغمة ال�سيرافيم ذ�ي ال�ستة االأجنحة تحيط بالعر�س 
الر�سول  بول�س   .)7  -2  ،6 )اأ�سعياء  لله  الجليل 
اأربعة  مي  ي�سَّ كولو�سي  اأهل  اإلى  ر�سالته  في  اأي�سًا 
مراتب مالئكّية: العر��س، االأرباب، الرئا�سات، 
�ال�سيادات )كول 1، 16(، في حين اأّنه في مو�سٍع 
اآخر يذكر ر�ؤ�ساء المالئكة )ات�س 4، 16(، �يذكر 

القوات �المالئكة في )ر� 8، 38(.
�سائر الطغمات ال�سما�ّية ُتدعى مالئكة )اّلذي يعني 
الكتابّية  ال�سهادات  بح�سب  التي  الب�سارة(،  حاملو 
القّدي�س  تكلَّم عنها  ت�سع طغمات، �قد  يبلغ عددها 
في  بها  �رتَّ موؤلفاته  في  االأريوباغي  ديوني�سيو�س 

رئا�سات مثّلثة االأجواق كما في التوزيع التالي:
 الرئا�سة االأ�لى: �سيرافيم، �سير�بيم، عر��س 

الرئا�سة الثانية: اأرباب، قوات، �سلطات 
الرئا�سة الثالثة: رئا�سات، ر�ؤ�ساء مالئكة، مالئكة.

اأجواق  في  تنخرط  ال�سماوّية  القوات  جميع  اإنَّ 
بطريقة ثالوثّية �تقف اإلى جانب الثالوث القّد��س 
�ستيثاتو�س.  نيكيتا�س  القّدي�س  د  يوؤكِّ كما  ثالوثّيًا، 
اإلى  الترتيب  في  �اأ�ّلها  الطغمات  هذه  اأقرب 
ال�سير�بيم  ال�سيرافيم،  هي  القّد��س  الثالوث 
�عملها  ال�سما�ّيات  معرفة  خا�سيتها  �العر��س، 
الثانية  بالله.  الالئق  التهليل  ت�سبيح  هو  الرئي�سي 
�ال�سلطات،  القوات  االأرباب،  هي  الترتيب  في 
هو  الرئي�سي  �عملها  بالعجائب  القيام  خا�سيتها 
قّد��ٌس،  »قّد��ٌس،  التقدي�س:  المثلث  الت�سبيح 
فوقنا  �الموجودة  الترتيب  في  الثالثة  قّد��ٌس«. 
ر�ؤ�ساء  الرئا�سات،  هي  الثانية  الرتبة  �تحت 
المالئكة والمالئكة، خا�سيتها تنفيذ الخدم الإلهّية 

�عملها الرئي�سي هو الت�سبيح »هللويا«.
اإنَّ الطغمات المالئكّية التي هي »اأنوار عقلّية ثانّية 
النور«  الحا�ي  له  بدَء  اّلذي ال  االأّ�ل  النور  من 
االإنارة  تراتبيًا  تتناقل  الدم�سقي(،  يوحنا  )القّدي�س 
�المعرفة الواحد لالآخر. �االأدنى مرتبًة ينقلونها 
�اأ�سراره  الله  فاإعالنات  �هكذا  الب�سر.  نحن  لنا 
�لكن  االأدنى.  للمراتب  االأعلى  المراتب  تعلِّمها 
ا�سحق  القّدي�س  لنا  د  يوؤكِّ كما  االآتية،  الحياة  في 
النقل،  في  الطريقة  هذه  ُتلغى  �سوَف  ال�سرياني، 
الأنَّ كّل �احد �سيتقبَّل النعمة، �التقدي�س �الم�سّرة 
يتنا�سب د�مًا مع  بما  ذاته،  الم�سيح  ال�سما�ّية من 

ا�ستحقاق ال�سخ�ص ودرجة تقّبله التي �سيمتلكها.
العَمل

لله.  الُم�ستمر  التمجيد  هو  االأ�سا�سّي  المالئكة  عمُل 
عمُلها اأي�سًا هو الخدمة في الأحداث الكبيرة للتدبير 
يفر�ص  لم  الب�سر.  بخال�ص  والهتمام  الإلهي 
لها  ُيعَط  �لم  المالئكة  على  التمجيدي  العمل  الله 
كو�سية. اإّنه اأمٌر تلقائي تمامًا ينبع منها ذاتها حين 
تنظر باندها�س اإلى جمال �جِه الله �عظمِة خليقته. 
في الكتاب المقّد�س �سهادات عديدة على هذا العمل 

التمجيدي. 
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االأجمل  الوطن  االأردن  يكون  اأن  نتمنى  الأننا 
�االأطيب، المعادلة ال�سعبة، �معبد الحب االأ�ل 
�االأخير �ما بينهما، فنحن مهما اأحببنا، لن نحب 

�طنًا �ال اأحدًا كما نحب اأردننا الغالي.
�الأننا نتمنى اأن ُنفعل حب اأبنائنا لوطننا، علينا اأن 
نهيَء لهم �ُسبل ممار�سة خدمات تطوعية يقدمونها 
للمجتمع �لو ب�سكل د�ري حتى نر�سخ في اأذهانهم 
باالأفعال  الحب  هذا  تج�سيد  �نعلمهم  الوطن  حب 
الطيبة، الرعاية الم�ستمرة، التفاني بالعمل، حب 
�سواء  �م�ساعدتهم،  بتفهمهم  االأقل حظًا  االآخرين 
االجتماعية  اأ�  المادية  الناحية  اأقل حظًا من  كانوا 

اأ�ال�سحية من خالل العطاء المادي �المعنوي.
هو  التطوعية  الخدمة  اأهمية  عن  للكتابة  دفعني  ما 
قرب انطالق حملة معونة ال�ستاء اآمال اأن ننتهزها 
فر�سة كي نمد يد الم�ساعدة لالأقل حظًا موؤمنين اأن 

�ستة ع�سر ع�سوًا عاماًل  �ساهم  البداية عندما  كانت 
ال�ستاء  معونة  حملة  في  بالم�ساركة  بالجمعية 
االإجتماعية  التنمية  �زارة  عليها  اأ�سرفت  التي 
نفو�س  في  االأثر  اأطيب  له  كان  مما   1959 عام 
الم�سوؤولين بالوزارة لأنه ياأتي تج�سيدًا لعمل الخير 
�م�ساعدة االأ�سر االأقل حظًا في المجتمع االأردني. 
�بعد تاأ�سي�س الجمعية عام 1957 توا�سلت فعاليات 
المعونة التي �ساهمت فيها بقدر كبير �سيدات اللجنة 

الن�سائية �ال�سبيبة �مدار�س االأحد.
�اأ�س�س  اأهداف  يحدد  خا�س  نظام  اإعداد  تم  �قد 

معونة الشتاء

الخلفية التاريخية لمعونة الشتاء

كلمة العددكلمة العدد

ما نقدمه �سي�سعد اأنا�سًا �جوههم 
متعبة،  اأج�سادهم  حزينة، 
�اأيامهم  مزعجة،  لياليهم 
�من  حلم  من  خالية  �ساعات 

اأمل.
فلنكن المجيبين لمن يناد�ننا كي 

ال نترك االآخرين فري�سة للحزن �كي ال يترعرع 
الجوع في الحارات �االأزقة.

يدعونا  الذي  الم�سيح  ي�سوع  ربنا  نداء  نلبي  دعونا 
دموع  نم�سح  دعونا  بع�سًا.  بع�سنا  محبة  الى 
�نقهر  الجوع  نحارب  االأمل،  نزرع  الحزانى، 
االأ�سى. دعونا نعلم اأبناءنا الحب، ننمي فيهم القيم 
دعونا  االآخرين.  �احترام  ال�سهامة  االإن�سانية، 
�سفاه  على  االأمل  ب�سمة  يزرعون  كيف  نعلمهم 
االآخرين من اخوتنا في االن�سانية جميعًا بال ا�ستثناء.

ال�سيد ابراهيم نينو

بموجبه  تقوم   1965 العام  في  المعونة  توزيع 
باإعداد  االإجتماعيين  المر�سدين  من  خا�سة  لجنة 
�اأماكن  بها  الم�ستهدفة  بالعائالت  خا�سة  قوائم 
من  الم�ستفيدة  العائالت  عدد  بلغ  �قد  تواجدهم. 
المعونة عام 2015 حوالي 500 عائلة موزعين 
في عدة مناطق من العا�سمة. وياأتي هذا الن�ساط 
ح�سب  الجمعية  اأهداف  الأحد  تج�سيدًا  ال�سنوي 

نظامها االأ�سا�سي.
» بمد يد الم�ساعدة للمعوزين و�سمن 

الإمكانيات المتاحة لدى الجمعية«
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�شبيبة القدي�س بطر�س�شبيبة القدي�س بطر�س

تجمع الشبيبة العام » هأل لوين «
نظمت �سبيبة القدي�س بطر�س التابعة لجمعية الثقافة 
و التعليم الأرثوذك�سية تجمعها الخام�ص في المملكة 
�الذي �سارك فيه ال�سبيبة � الك�سافة االأرثوذك�سية 
في المدر�سة الوطنية االرثوذك�سية/ ال�سمي�ساني في 
�ستة   � الفين  لعام  االأ�ل  ت�سرين  �سهر  ال�سابع من 

ع�سر � كان بعنوان »هالأ لوين«.
ت�سمن هذا الن�ساط دعاء قد�ص الأب ذيوذورو�ص 
حداد تاله كلمة راعي الحفل رئي�س الهيئة االدارية 
الدكتور  االأرثوذك�سية  التعليم   � الثقافة  لجمعية 
اإح�سان حمارنة  الذي اأثنى بد�ره على اأهمية هذه 
تم  المنطقة،  في  الم�سيحي  الوجود  في  اللقاءات 

عر�س فلم ق�سير عن ن�ساطات ال�سبيبة ال�سابقة.
وجهتنا  لتحديد  مهمة  موا�سيع  الن�ساط  هذا  تخلل 
كم�سيحيين ن�سعى الى حياة الكمال � م�ساركة ال�سيد 
كاأهمية  موا�سيع  اللقاء  تنا�ل  االإلهي.  مجده  في 

الذات،  اإنكار   � الف�سائل  اإقتناء  الر�حي،  االأب 
�كتب  المقد�سة  الكتب  قراءة  اأهمية  على  التاأكيد 
م�ستقبل  تهم  اخرى  �موا�سيع  القدي�سين،  االآباء 

الكني�سة المتمثل ب�سباب هذا الع�سر.
حفزت  األعاب  �سكل  على  الموا�سيع  عر�ست 
الكني�سة  اآباء  من  حلول  ايجاد  الى  الم�ساركين 

القدي�سين مما اأثار ده�سة �اإعجاب الم�ساركين.
االر�سمندريت  قد�س  باركنا  اللقاء  نهاية  في 
خري�ستوفور��س عطاالله � اأنع�س ر�حنا بكلماته 
العالم  هذا  بحر  في  االأمين  الملجاأ  الكني�سة  حول 
الهائج، و اأكد على اأن الكني�سة هي طريق الخال�ص 

الوحيد عن طريق االأ�سرار المقد�سة.
�ساد الجو االأخوي من كافة ال�سبيبات على التجمع 
مما اأكد على ان عائلة الم�سيح رغم بعد الم�سافات 

يجمعها حبها � ايمانها برب المجد.
اإعداد التقرير : اأن�سوني هنديلة 
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اللجنة الثقافيةاللجنة الثقافية

التحديات المستقبلية وسبل مواجهتها في األردن
»التحديات  حول  ثقافيًا  لقاًء  الثقافية  اللجنة  نظمت 
القاها  االأردن«  في  مواجهتها  ��سبل  الم�ستقبلية 
رئي�س  بح�سور  حبا�سنة  �سمير  المهند�س  معالي 
اح�سان حمارنه �مقرر  الدكتور  االإدارية   الهيئة 
اللجنة الثقافية ال�سيد اليا�س نينو �عدد من االأع�ساء 
�قد  الجمعية،  �اأ�سدقاء  �الموؤازرين  العاملين 
�سيفنا  م�سنات  يو�سف  الدكتور  االأ�ستاذ  قدم 
ال�سيا�سية  �خلفيته  الثقافية  �سيرته  موجزًا   الكريم 
�المنا�سب التي تقلدها. �بعد ذلك تحدث ال�سيف 
باإ�سلوبه ال�سيق عن المرحلة التي نعي�س م�سيرًا الى  
اأن االأردن يعي�س بحكمة قيادته اآمنًا م�ستقرًا �سمن 
محيط ملتهب. �قد دار حوار �سريح �مفيد  بين 
المحا�سرة.  م�سمون  حول  �معاليه  الجمهور 
�طالبوا  الثقافي  اللقاء  هذا  في  الح�سور  ا�ستمتع 

بالمزيد من هذه اللقاءات الثقافية المفيدة .
�في نهاية اللقاء �سلم رئي�س الهيئة االإدارية درع 
الجمعية للمهند�س �سمير حبا�سنه �ساكرًا معاليه على 

تلبيته دعوة الجمعية لهذا اللقاء.
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جلنة توثيق تاريخ اجلمعيةجلنة توثيق تاريخ اجلمعية

نشاط مميز ولقاءآت مثمرة للجنة توثيق تاريخ الجمعية

برئاسة قدس اإليكونومس قسطنطين قرمش
ق�سطنطين  االأب  قد�س  من  اإقتراح  على  بناءًا 
قرم�ص، وفي اأ�سرع قرار اإتخذته الهيئة الإدارية 
باإفتتاح  االإحتفال  يوم  �هو   2016/  4/  14 يوم 
المبنى الثقافي الريا�سي اأحد اأهم منجزات جمعيتنا 
رقم  جل�ستها  في  االإدارية  الهيئة  قررت  الحبيبة، 
لجنة  ت�سكيل   2016/5/9 تاريخ   2016/12
بكتاب  الخا�سة  المادة  اإعداد  في  ال�سير  وتكليفها 
الثقافة  جمعية  تاريخ  ي�سرد  �متميز  �سامل  توثيقي 
 1957 عام  تاأ�سي�سها  منذ  االأرثوذك�سية  �التعليم 
وطنيًا  المتميزة  اإنجازاتها  يو�سح  تاريخه  ولغاية 
للتعليم  �رعايتها  االأردن  تاريخ  في  �اأرثوذك�سيًا 
على  ال�سوء  �ي�سلط  االأرثوذك�سية  �النه�سة 
هيئات  من  بالجمعية  عمل  من  �جميع  الموؤ�س�سين 
�موؤازرين  �لجان  عاملين  �اأع�ساء  اإدارية 
التعليمية  موؤ�س�ساتها  �عن  �متبرعين  �داعمين  

�تتكون اللجنة من ال�سادة:
قد�س االأب ق�سطنطين قرم�س » المقرر«، اليا�س 
نينو، م. عازر فانو�س، د. عوده الحلته، ا.د. 

يو�سف م�سنات، فوزي �سنوده،ا. �سليبا اإم�سيح، 
مو�سى �سنداحه، �عطاالله هنديله.

االإيكونوم�س  قد�س  برئا�سة  اللجنة  عقدت  �قد 
للهيئة  �ن�سبت  اجتماعات  ثالثة  قرم�س  ق�سطنطين 
االإدارية بتكليف ال�سيد يو�سف هنديله بالعمل على 
تجهيز المادة لخبرته من خالل عمله في الجمعية 
لمدة تزيد على 15 عامًا.�تحقيقا لذلك فقد عقدت 
اللجنة الم�سار اليها عدة لقاءاآت لتوثيق المعلومات 
هيئات  �اأع�ساء  الموؤ�س�سين  االأخوة  بع�س  مع 

اإدارية �سابقين  �هم ال�سادة:
ال�سيد خليل جوعانه، ع�سو هيئة تاأ�سي�سية �ع�سو 
مي�سر  �ال�سيدة  �سنوات،  �ست  لمدة  اإدارية  هيئة 
الوطنية  للمدر�سة  مديرة  اأ�ل  طرزي  ق�سو�س 
م.   ،1960 عام  تاأ�س�ست  �التي  االأرثوذك�سية 
با�سم فوؤاد فراج  �م. با�سم كامل حمارنه، �ال�سيد 
نقل،  اإيليا  مر�ان  �ال�سيد  يغنم،  فوؤاد  ق�سطندي 
بني  زكي  �ال�سيد  �سنداحه  مي�سيل  مو�سى  �ال�سيد 

نور�سي.



7

اأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شايناأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاين

حفل تكريم الطلبة المتفوقين

بطولة  مديرية عمان األولى بكرة الطاولة

بح�سور رئي�س الهيئة االإدارية الدكتور اإح�سان حمارنة �اأع�ساء الهيئة االإدارية �مديرة المدر�سة ال�سيدة 
مي الق�سو�س �الهيئة التدري�سية �ح�سد من اأ�لياء اأمور الطلبة، كرمت جمعية الثقافة �التعليم االأرثوذك�سية 
الطلبة المتفوقين اأكاديمًيا حيث تم توزيع ال�سهادات التقديرية �المكافاآت المالية على المتفوقين في امتحان 

�سهادة الثانوية العامة �امتحان �سهادة الثقافة البريطانية ال�سبت الموافق 2016/10/15 . 
كما �زعت �سهادات التميز �المكافاآت المالية على طلبة ال�سفوف من ال�ساد�س �حتى الحادي ع�سر الذين 
في  المتفوقين  الطلبة  �الجوائزعلى  التقديرية  ال�سهادات  ��زعت  االأ�لى.  الثالثة  المراكز  على  ح�سلوا 

امتحان اللغة الفرن�سية Delf �الطالبات المتميزات في الم�سابقات الفنية العالمية.
�قد بدىء الحفل بكلمة مديرة المدر�سة التي رحبت فيها برئي�س �اأع�ساء الهيئة االإدارية  لجمعية الثقافة 
�التعليم االأرثوذك�سية �بالح�سور من االأهالي ، �هناأت المتفوقين ، ثم األقى رئي�س الهيئة االإدارية كلمة 
توجيهية حّث فيها الطلبة على التفوق �التميز في جميع المجاالت �هناأ المتفوقين . بلغ عدد الطلبة المكرمين 

اثنين �خم�سين طالًبا �طالبة.

مديرية  بطولة  �سمن  متقدمة  مراكز  الطا�لة  كرة  فريق  ابطال  حقق 
عمان الولى و جاءت النتائج عن النحو التي :

الطالب فادي عي�سى �ساعاتي المركز اال�ل �ميدالية ذهبية، �كا�س الفردي 
لبطولة المرحلة اال�سا�سية الدنيا  الطالبان اليا�س اح�سان عنكي ��سيف قاقي�س 
اال�سا�سية  للمرحلة  الز�جي  �كا�س  الذهبية،  �الميداليات  اال�ل  المركز 
الف�سية  �الميدالية  الثاني  المركز  �ساعاتي  عي�سى  راجي  العليا  الطالب 
للمرحلة الثانوية. رافق الفريق اال�ستاذ معن مزاهرة. كما فازت الطالبتان 
عناية كمال �ليلى زريقات بالمركز الثاني لبطولة الز�جي للري�سة الطائرة 

للمرحلة اال�سا�سية العليا � ح�سلتا على الميداليات الف�سية
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بطولة مديرية عمان األولى بكرة السلة للمرحلة 
األساسية العليا

احتفال عيد رفع الصليب المكرم

كا�س  االرثوذك�سية  الوطنية  فريق المدر�سة  حقق 
اال�سا�سية  للمرحلة  ال�سلة  لبطولة كرة  المركز اال�ل 
تنظمها  التي  البطولة  في  الذهبية   �الميداليات  العليا 
�سالة  في  اال�لى  لعمان  �التعليم  التربية  مديرية 
النهائية  المباراة  في  الفوز  بعد  ال�سرف  زين  الملكة 
ــ   30 بنتيجة   اال�سالمية   العلمية  الكلية  فريق  على 
�سارك  ع�سفور.   نايف  المدرب  با�سراف    27
والخا�سة  الحكومية  المدار�ص  بع�ص  البطولة  في 

الثقافة  لجمعية  االدارية  الهيئة  رئي�س  رعاية  تحت 
حمارنة  اح�سان  الدكتور  االأرثوذك�سية  �التعليم 
المدر�سة  احتفلت  �سنودة  ال�سيدة نهى  �مند�بة عنه 
الوطنية االأرثوذك�سية ال�سمي�ساني بعيد رفع ال�سليب 
مديرة  بح�سور   2016/10/8 ال�سبت  المكرم 
رئي�سات  من  �عدد  الق�سو�س  مي  ال�سيدة  المدر�سة 
االحتفال  بداأ  االأمور.  �اأ�لياء  �المعلمين  االأق�سام 

اأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شايناأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاين

بدعاء قد�س االأب اليك�سيو�س قاقي�س من�سق التربية 
الدينية الم�سيحية �كلمة ترحيبية لمديرة المدر�سة، 
�من ثم ا�سكت�س عن عيد ال�سليب، �بعد ذلك تراتيل 
)تدريب  االأ�سا�سية  المرحلة  طلبة  من  ال�سليب  عيد 
تم  ثم  ومن  مخامرة(،  اليك�ساندرو�ص  الأب  قد�ص 
المدر�سة  �ساحة  في  النار  �ا�سعال  الرمان  مباركة 

بم�ساركة ك�سافة كني�سة دخول ال�سيد الى الهيكل.

،العقيق   الر�سيد  الفرير،ترا�سنطة،  مدر�سة  منها 
،العر�بة،  �سع�ساعة  �سكري  ،الفريد،  المطران 
الكلية العلمية اال�سالمية ، ابو هريرة معاذ بن جبل، 
�قد  االرثوذك�سية.  الوطنية  للمدر�سة  باال�سافة 
ا�ست�سافت مديرة المدر�سة  ال�سيدة مي ق�سو�س الطلبة 
اع�ساء الفريق �المدرب �من�سق التربية الريا�سية، 
هذا  على  الريا�سية   التربية  ق�سم   � الطلبة   �هناأت 

االنجاز الريا�سي المميز.
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توعّية الطلبة باالنتخابات البرلمانّية االردنّية 
 – االأرثوذك�سية  الوطنّية  المدر�سة  نّظمت   
النتخابات  عن  توعوّية  محا�سرات  ال�سمي�ساني 
يومي  فوف  ال�سّ جميع  لطلبة  االأردنّية  البرلمانّية 
�ذلك   ،)2016/9/19  �  17( �االإثنين  ال�سبت 
حدث  من  حولهم  يجري  بما  الطلبة  لتعريف 
وطني تاريخي هام، وتو�سيح العديد من الأمور 
الأردنّية  البرلمانّية  النتخابات  بعملّية  المتعّلقة 
المدر�سة.  في  الطلبة  مجل�ص  بانتخابات  وربطها 
كما هدفت المحا�سرات اإلى خلق �عي بين الطلبة 
عن اأهمّية الم�ساركة في النتخابات، والتاأكيد على 
دورهم في تعزيز فكرة » النتخاب حق وواجب 
�م�سوؤ�لّية �طنّية « لدى كل من هو بالغ حولهم 

�ت�سجيعه على الت�سويت.
المثّنى عربّيات، من  المهند�س  المحا�سرات  قّدم 
»را�سد«  النتخابات  لمراقبة  المدني  التحالف 
ال�سطات  في  النواب  مجل�س  د�ر  �سرح  حيث 

اأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شايناأخبار املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاين

الثالث ومعنى م�سطلحات مختلفة متعّلقة بالعملّية 
والقائمة(،  والّدائرة  الُمر�ّسح  )مثل  النتخابية 
بالإ�سافة اإلى خطوات عملية النتخاب. كما اأجاب 
م. عربيات على الكثير من االأ�سئلة التي طرحها 
المثنى من قبل  المهند�س  الطالب. �قد تم تكريم 
��سكرته  المدر�سة،  مديرة  ق�سو�س  مي  الفا�سلة 
على ما قدمه من توعية الأبنائنا باأمور تهّم الوطن 

�المواطن.
رعد-يغنم  دينا  الفا�سلة  الن�ساط  على  اأ�سرف 
دبابنة  داهود  �ال�سيد  الطلبة،  �سوؤ�ن  م�سوؤ�لة 

م�ساعد المدير ل�سوؤ�ن االأمن �ال�سالمة.
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احتفاالت

النشــاطــات

زيـــــــارات

يوم الطفل العربي 
�سارك  احتفااًل  الر��سة  اأقامت  العربي  الطفل  باأ�سبوع  المملكة  احتفاالت  بمنا�سبة 
�ساحة  العربية في  االأنا�سيد �الدبكات  العربية �اأداء  المالب�س  باإرتداء  االأطفال  فيه 
الر��سة لجميع مجموعات ب�ستان �تمهيدي، �بعدها تم القيام  باأخذ ال�سور الجماعية 

التذكارية �تنا�ل الماأكوالت �الم�سر�بات ال�سعبية يوم ال�سبت 2016/10/8.

زيارة متحف ال�سيارات الملكي
تعليمية  بزيارة  ب�ستان  مجموعات  جميع  قامت 
خالل  الح�سين  حدائق  في  ال�سيارات  متحف  اإلى 
-18-17 �االأربعاء  �الثالثاء  االأثنين  االأيام 

.2016/10/19

زيارة ال�سيدة ديال تماري
تم  ا�ستقبال ال�سيدة ديال تماري من قبل نائب رئي�س 
الهيئة االإدارية  ال�سيدة نهى �سنوده �مقرر  الجمعية 
ال�سيدة نيرمين �سنداحة �ع�سو الهيئة االإدارية ال�سيد 
خليل ن�سر �مديرة �اداريات الر��سة �مجموعة 
بجولة  ال�سيفة  ا�سطحاب  تم  ب�ستان.  اطفال  من 
خاللها  االطفال  قدم  تمهيدي،  مجموعات  لجميع 

حفلة تنكرية
بتبادل  االأطفال  قام  االأثنين 2016/10/31 حيث  تنكرية يوم  لحفلة  الترتيب  تم 

الحلوى �اأخذ ال�سور الجماعية في قاعة الر��سة.

فقرات متنوعة. بعد انتهاء الجولة تم ا�ستقبال ال�سيفة بمكتب المديرة حيث تم ت�سليم درع �سكر �هدايا لبناتها. 
كما تم ترتيب برنامج للبنات لم�ساركة الأطفال بن�ساطات مختلفة �سمن البرنامج اليومي.   
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•  تحت رعاية رئي�س جمعية الثقافة �التعليم االأرثوذك�سية الدكتور اح�سان حمارنه تم توزيع الحوافز على 
الطلبة المتفوقين �بح�سور اأع�ساء الهيئة االإدارية ،يوم ال�سبت الموافق 2016/10/8.

•  تم االحتفال بعيد ال�سليب المكرم تحت رعاية رئي�س جمعية الثقافة �التعليم االأرثوذك�سية الدكتور اح�سان 
بمباركة  قاقي�س  اثنا�سيو�س  االأب  قام  حيث  الطلبة  اأمور  �اأ�لياء  االإدارية  الهيئة  اأع�ساء  �بح�سور  حمارنه 

الحتفال،يوم الخمي�ص الموافق 2016/10/13.

•  م�ساركة طلبة ال�سف الرابع والخام�ص الأ�سا�سي في قدا�ص عيد ال�سليب المكرم في كني�سة تجلي المخل�ص 
االرثوذك�سية،يوم الثالثاء الموافق 2016/9/27.

•  االحتفال بمنا�سبة عيد المعلم،يوم االأربعاء الموافق 2016/10/5.
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جلنة ال�شبيبة الن�شائيةجلنة ال�شبيبة الن�شائية

نظمت لجنة ال�سبيبة الن�سائية رحلة اإلى منطقة المغط�ص حيث تعرفوا على تاريخ المنطقة الديني والتاريخي المقد�ص 
�ا�ستمعوا اإلى �سرح من اأحد االأدالء ال�سياحيين من هيئة موقع المغط�س، �تنا�لوا طعام الغذاء في بيت ال�سيافة 

الر��سي. بلغ عدد الم�ساركين 48 �سخ�سًا وتم ر�سد ريع الن�ساط ل�سندوق التكافل التابع للجمعية. 

اأعالن 
الن�سائية عن توفر اكيا�س حرارية\  لحفظ الطعام  ال�سبيبة  تعلن لجنة 

�ساخنًا، �سعر الطقم الواحد ) 3 قطع ( 25 دينارًا.

اأعالن 
تعلن لجنة ال�سبيبة الن�سائية عن توفر كتاب 

اطباق �سهية ل�سفرة �سيامية  بـ 5 دنانير

على الراغبين بال�سراء الت�سال بمكتب الجمعية على هاتف 5676589 اأو 9 / 5674418 فرعي 17
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التي  الأمرا�ض  و  الأعرا�ض 
ي�سببها نق�ض فيتامين د : 

تاأخر نمو العظم � الت�سنين ، االآالم 
االأطفال،  لدى  الك�ساح   ، المزمنة 
ه�سا�سة   � العظام  لين  مر�س 
العظام لدى الكبار، ت�ساقط ال�سعر، 

ال�سداع  �العظام،  المفا�سل  �األم  الدم  �سغط  اإرتفاع 
في  بت�سبب  كما  الع�سالت  ��سعف  �الت�سنجات  الن�سفي 
الت�سلب  �مر�س  القلب  كع�سلة  االأمرا�س  من  كثير 
ن�سبة  �زيادة  الج�سم  عظام  في  الك�سور  �تعدد  اللويحي 
ال�سخ�سية والإكتئاب  اإنف�سام  الأمرا�ص مثل  كبيرة من 

والخرف و الزهايمر و غيرها الكثير 
الت�سخي�ض: و يتم ذلك ب:

•  اأخذ ال�سيرة المر�سية من االأعرا�س لدى المري�س. 
الف�سفور  و  الكال�سيوم  لن�سبة  مخبرية  فحو�سات    •

�المغن�سيوم في الدم، � كذلك �ظائف الكلية. 
•  عمل اأ� قيا�س م�ستوى الفيتامين بالدم .

المغناطي�سي  �الرنين  للعظام  ال�سعاعية  ال�سور    •
�النو�ي. 

•  قد يحتاج اإلى فح�ص تخطيط القلب للتاأكد من زيادة اأو 
نق�سان الكال�سيوم � تاأثيره على ع�سالت ��ظيفة القلب 

المري�س  باإعطاء  الطبيب  اإ�ست�سارة  بعد  يتم   : العالج 
فيتامين د بجرعات معينة � ح�سب نوعية المر�س . 

� تحت االإ�سراف الطبي .
الوقاية : تتم بالغذاء المتوازن من االأطعمة � االأغذية 
التي تز�د الج�سم بالكال�سيوم � الف�سفور �المعادن كما 
ذكر �سابقا مع التعر�س الأ�سعة ال�سم�س �االإنتباه �الحذر 
الى  التي توؤدي  العالجات �االأد�ية  تنا�ل بع�س  عند 

في نق�سان الفيتامين � االأمالح �المعادن.
الوقاية دائما خير من قنطار عالج

له  حيث  االإن�سان  يحتاجها  التي  الفيتامينات  اأحد  هو 
الج�سم  بناء  على  الم�ساعدة  في  �حيوي  اأ�سا�سي  د�ر 
من الخاليا و العظام. و هو من مجموعة الفيتامينات 
ال�سيكو�ستر�يد التي تذ�ب في الدهون � له عدة اأ�سكال:

فيتامين D2 كال�سيفر�ل عن طريق الغذاء
الجلد  طريق  عن  كالهيد�كول�ستر�ل   D3 فيتامين 

�من هنا لقب بفيتامين اأ�سعة ال�سم�س.
اأهمية ووظيفة فيتامين د : اإن الوظيفة االأ�سا�سية هي 
المعادن في الج�سم للحفاظ على  الحفاظ على توازن 
عظام قوية � ذلك بالمحافظة على م�ستويات الكال�سيوم 
� الف�سفور في الج�سم حيث يعزز اإمت�سا�س الكال�سيوم 
على  كذلك  يعمل   � الدقيقة  االأمعاء  من  الفو�سفات   �
دخول  في  يتحكم   � الكلية  في  االإمت�سا�س  اإعادة 
هام  د�ر  اأي�سا  له   � العظام،  في  المعادن  �خر�ج 
جهاز  ن�ساط  زيادة  و  الخاليا  نمو  عمليات  تنظيم  في 

المناعة بما في ذلك منع نمو الخاليا ال�سرطانية .
االأطعمة  من  عليه  الح�سول  يمكن   : د  فيتامين  م�سادر 
المختلفة مثل �سفار البي�ص و الألبان و الأ�سماك و خا�سة 
ال�سلمون � التونة � الكبد � زيت كبد ال�سمك. كما يمكن 

الح�سول عليه من  خالل عر�س الجلد الأ�سعة ال�سم�س. 
الأ�سباب التي توؤدي اإلى تق�ض فيتامين د :

اأماكن  في  يعي�ص  اأو  داكنا  جلدا  يمتلك  �سخ�ص  اأي   •
مظلمة � ال يح�سل على كمية كافية من اأ�سعة ال�سم�س 

• البدانة � زيادة الوزن 
• الم�سنون � كبار ال�سن 

�سعوبة  ت�سبب  التي  االأمعاء   � المعدة  اأمرا�س   •
�نق�سا في االإمت�سا�س .

• اأمرا�س الكلى 
اأد�ية  بع�س   � الكورتيز�ن  من  االأد�ية  تنا�ل   •

ال�سرع

Vitamin D   فيتامن د

د. عودة ال�سلمان

الزاوية ال�شحيةالزاوية ال�شحية
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ماذا نق�سد بقولنا »خبزنا الجوهري اأعطنا اليوم « ؟
�سّر  الر�حي  الغذاء  اإنه  الرب،  اإنه ج�سد �دم   •
اأ�سرار  احد  وهو  )الفخار�ستيا(  الإلهي  ال�سكر 

الكني�سة ال�سبعة.

ماذ ينتفع المرء من تناول ج�سد ودم الرب؟
َدِمي  ُهَو  هَذا  »الأَنَّ  الخطايا  لغفران  اإنه   •
اأَْجِل  ِمْن  ُي�ْسَفُك  ِذي  الَّ اْلَجِديِد  ِلْلَعْهِد  ِذي  الَّ

َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا« )متى28:26(.
التجارب  �سد  �التقوية  الم�سيح  في  للثبات  انه   •
َدِمي  َ�َي�ْسَرْب  َج�َسِدي  َياأُْكْل  »َمْن   )56 )يو6: 

َيْثُبْت ِفيَّ َ�اأََنا ِفيِه«.
ُكُل َج�َسِدي َ�َي�ْسَرُب َدِمي  • اإنه للحياة االأبدية » َمْن َياأْ
اْلَيْوِم  ِفي  اأُِقيُمُه  َ�اأََنا  ٌة،  اأََبِديَّ َحَياٌة   َفَلُه 

االأَِخيِر«)يوحنا6: 54(.

هل الخبز والخمر يتحولن حقًا لج�سد ودم الرب 
اأم هما رمز فقط؟

•  كيف للخبز والخمر العاديين اأن يغفرا الخطايا 
�يعطيا حياة اأبدية؟ فهل اإذا �سربنا زجاجة نبيذ 

نخل�ص!
• ُخُذ�ا ُكُلوا هَذا ُهَو َج�َسِدي...« )متى 26:26( 
اإْذ  �دمي،  ج�سدي  اإلى  يرمز  هذا  يقل  فلم 
يتحوالن بطريقة عجائبية غير منظورة. كون 

الرمز ال ي�ستطيع اأن يغفر خطايا.
• » من اأكل هذا الخبز اأو �سرب كاأ�ص الرب بدون 
ا�ستحقاق، يكون مجرًما في ج�سد الرب �دمه« 
)1كور11: 27-31( فكيف يكون مجرما في 

حقه لو لم كن الله نف�سه!
كيف نتهياأ لناأخذ ج�سد ودم الرب با�ستحقاق ؟ 

طريق:  عن  �الج�سدي  الر�حي  باال�ستعداد 

مع  الم�سالحة  االت�ساع،  �االعتراف،  )التوبة 
المقد�سة،  �الكتب  المطالب�سي  قراءة  االآخرين، 
ال�سوم �ال�سالة، طهارة الج�سد(، كما �الحفاظ 
عن  باالبتعاد  ممكنة  فترة  اأطول  بداخلنا  عليه 

الخطايا وال�سالة الم�ستمرة.
على  الم�سيح  ي�سوع  الرب  ذبيحة  نف�سه  هو  اذًا 
ونحن  الزمن.  عن  النظر  بغ�ض  ال�سليب 
الهي،  قدا�ض  كل  في  ونحياها  نتذكرها  بدورنا 
حا�سرًا  الم�سيح  وجود  ب�سبب  حية  ذبيحة  فهي 

بالذبيحة الإلهية بيننا.

من العقيدة الأرثوذك�شيةمن العقيدة الأرثوذك�شية

اإختارتها �سائدة ال�سامي
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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: 
�الد ز�جها  قاقي�س  اآمال عي�سى  املرحوم  بوفاة  االإدارية  الهيئة  قاقي�س ع�سو  اأمل حداد  ال�سيدة    •

العميد عي�سى قاقي�س.
•  ال�سيد �سامل عي�سى جنمة ع�سو الهيئة االإدارية بوفاة اإبنة عمه املرحومة زها جري�س �سامل جنمة

•  االأ�ستاذ الدكتور يو�سف م�سنات نائب مقرر اللجنة الثقافية بوفاة اإبنة خاله املرحومة بديعة عياده �سواحله.
•  اآل حمارنة والكراد�سة بوفاة املرحوم زكي ميخائيل احلمارنة ) اأبو وائل (.

•  ال�سيدة كلوديت فينان ع�سو اللجنة االجتماعية �الن�سائية بوفاة اأبنة عمها املرحومة ر�جينا فيكتور 
برغ�س 

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

 ,¬∏jóæg ¬∏îf ∞°Sƒj.Ω , ¿Éª∏°ùdG ÜƒjCG √OƒY .O ¢VƒY »HÉL .Ω ,¬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 øjóf

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

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

هه برجل عاقل بنى بيته على  »فكل من ي�سمع اأقوايل هذه ويعمل بها ا�سبِّ
ال�سخر ...« )مت 24:7،  25( . تف�سريها

هذا المثل الذي قاله ال�سيِّد له المجد،  يح�سب من اأ�ليات االإيمان الذي اذا عمل الم�سيحي بمقت�ساه ��هب فكره 
وقلبه لمعرفته يكون كالإن�سان الذي بنى بيته على ال�سخر،  اأي اأ�ّس�ص اإيمانه القوي الذي ل تزعزعه حوادث 
الزمان وتجاربه،  وي�ستمد قوة اإيمانه من الم�سيح الذي هو »�سخر الدهور« )اأ�ص4:26(، »وال�سخرة كانت 
الم�سيح« )اكو4:10( اأي بمعنى الثبوت اأمام التجارب التي ي�سوقها عد� الحياة،  الأنه يعتمد اعتمادًا كليًا على 
�سخ�ص الم�سيح ويلت�سق به ويبني به معرفته وفهمه و�سلوكه واآماله ورجاءه في الحياة .  فاذا جاءت التجارب 
نه  والمتاعب والمخاطر والهوال فانها ل توؤثر في بنيانه الموؤ�س�ص على ال�سخر )الم�سيح( لن الت�ساقه به يوؤمِّ
�سد كل اهوال الحياة،  �عندما ياأتي العد� �يهدم البيت يكون ثابتًا في االإيمان فال يتزعزع �هكذا ينجو البيت 

�يقف �ساهدًا على تعاليم الم�سيح ��عوده �نعمته .
فباالإيمان بالم�سيح الحّي،  نادى الر�سل بملكوت الله 
في العالم �مالأ�ا الدنيا كلها بالموؤمنين الذين �قفوا 
�سهداء  �ماتوا  �الملوك  القيا�سرة  اأ�سطهاد  اأمام 
�ا�ستر�سدت بهم الكني�سة في كفاحها �سد من عاد�ها 
حتى هذا اليوم،  والبناء على ال�سخر هو في حقيقته 
الله  من  الموؤمن  اكت�سبها  التي  المواهب  خال�سة 
ال�سلوات  وح�سور  والخدمة  والوعظ  والنجيل 
فيرتفع  القد�س،   الر�ح  �معونة  القدي�سين  �خبرة 
د الله �بذلك  البناء �ينطلق االإن�سان �هو يرتل �يمجِّ

ي�سعد على ال�سلم اإلى ال�سماء .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


