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فصحنا خالصنا
يخَشى  فال  عشرة  الحادية  الساعة  وصل  من 
األخير  يقبل  جّواد  كريم  السيد  فإن  اإلبطاء، 
الحادية  الساعة  العامل من  األول، وُيربح  مثل 
األولى، يرحم  الساعة  العامل من  مثل  عشرة 
األول، يعطي ذاك ويهب هذا،  األخير ويرضي 
الفعل  يكرم  بالنّية،  وُيسّر  األعمال  يقبل 
اًذا جميعكم إلى فرح  ويمدح العزم. فادخلوا 
أجركم،  خذوا  واألخيرون  األولون  أيها  ربكم 

أيها األغنياء والفقراء اطربوا معا فرحين.
يتخوفون  الذين  المؤمنين  من  الكثير  هناك 
لشعورهم  المقدسة  للمناولة  التقدم  من 
اإللهية  النار  هذه  أمام  االستحقاق  بعدم 
حياتية  وآالم  صعاب  من  به  يمرون  ما  بسبب 
تؤثر حتى على عالقتهم بالرب يسوع المسيح 
مما يؤدي بالتالي إلى ابتعادهم عن الكنيسة 
ومع  المسيح.  بجسد  واالتحاد  الشركة  وحياة 
األسف، فهؤالء يشكلون الشريحة الكبرى من 
المسيحيين الذين لم يعودوا أعضاء فاعلين 

في عائلة الكنيسة.
بحنان  الفم  الذهبي  يوحنا  القديس  يدعونا 
أبوي وإْذ يدرك كم نحن نتألم يذكرنا  بأن اهلل 
كم  ونفوسنا  بقلوبنا  ويشعر  فينا  ما  ينظر 
ال  وبأنه  العالم  هذا  عواصف  في  تائهة  هي 
ينسانا ويطلب منا أن ال نخاف ما دامت نعمته 

تسري في عروقنا.
نستقبل  عيد  مجرد  ليس  إخوتي  يا  الفصح 
خالصي  حدث  هو  بل  يسوع  الرب  قيامة  فيه 
نعبر فيه إلى قيامة المسيح لنقوم معه في 
ليشفي  إلينا  أتى  المسيح  ومحبته.  مجده 
في  الفقراء  نحن  إلينا  جاء  وضعفاتنا،  آالمنا 
الروح لينتشلنا من مستنقع المياه الفاسدة 
ليمنحنا حياة تمأل نفوسنا أماًل ورجاًء. اهلل ُيسر 
كمؤمنين  نبديه  الذي  الفعل  وُيكّرُم  بالنية 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

إليه  نخطوها  خطوة  كل  وفي  مرة  كلِّ  في 
كما يؤكد الذهبي الفم. ليس المهم إن نحن 
أبطأنا أو أسرعنا فهذا ال يدينك عليه أحٌد، بل 
نحو  والحثيث  المتواصل  السعي  هو  المهم 
النور. ومهما سقطنا فلنقم كما قام المسيح 
اإلنسان بعمل اهلل  إيمان  الموت. فقوة  دائًسا 
هو  ما  بقدر  الصيام  بإتمام  ليس  ُيقاس  فيه 
على  تساعدنا  التي  فينا  اهلل  بنعمة  اإليمان 
الصيام، وفي عزمنا على تغيير حياتنا  إتمام 
لنقوم  ضعفنا  من  التخلص  في  وجهادنا 
في  لننتهي  الخالص  درب  نحو  قوية  بخطى 

أحضان إبراهيم.
لكل  األزلية  البوابة  هو  أحبتي  يا  الفصح 
البشرية التي أنهكتها حروب الشيطان منذ 
نفوسنا  في  يحل  الذي  السالم  وهو  البدء، 
واألمل  المرة،  الخطيئة  نزاعات  أضنتها  التي 
ليتحرر من  الصبر  بفارغ  اإلنسان  انتظره  الذي 
قيود اإلثم والضعف. لذا يقول الذهبي الفم: 
تمتعوا  اإليمان،  بوليمة  جميعكم  تمتعوا 
فقر  عن  أحد  ينوحّن  ال  الصالح،  بغنى  كلكم 
أحد  يندبّن  ال  ظهر،  قد  العام  الملكوت  فإن 
على آثام فإن الفصح قد بزغ مشرقا من القبر.

فصح  إلى  ولنسرع  بفرٍح  إخوتي  يا  لنقم  لذا 
حلًوا  الُمرَّ صار  ألن  ورجاًء  بهجًة  ممتلئين  ربنا 
وانكسرت  فردوًسا  والجحيَم  حياًة  والموَت 
أبناًء  وصرنا  علينا  الشيطان  تسلط  شوكة 
لملك المجد. ولنصرخ في النهاية مع الذهبي 
الشياطين،   َفسقطت  المسيح  قام  الفم 
المسيح  قام  المالئكة،  ففرحت  المسيح  قام 
في  فليس  المسيح  قام  الحياة.  فانبعثت 
منح  بقيامته  المسيح  ألن  ميت  من  القبور 
الحياة للذين في القبور وصار باكورة الراقدين، 

فله المجد والعزة إلى دهر الداهرين آمين.

اإعداد رائد ال�صايج
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المسيح قام ...... حًقا قام
كلمة العددكلمة العدد

وخرق  الطبيعة  فوق  حدث  هي  القيامة 
لقوانينها،  هـي إلغاء للموت وللزمن ولأللم .  
تّمت قيامة المسيح له المجد في صميم الزمن 
الظالم،  انقشاع  وقبل  الفجر  إشراقة  أول  مع 
وكان لها شهود وبراهين مادية،  فالقبر فارغ 
مكانها.   في  وموضوعة  ملفوفة  واألقمطة 
القيامة سر وهي الركن الرئيسي في إيماننا  
واهتمامنا،   وفكرنا  حياتنا  ومحور  المسيحي 
والمشاعر  والحواس  العقل  يفوق  حدث  هي 
فباطلة كرازتنا  قام  المسيح قد  لم يكن  »إن 

وباطٌل أيًضا إيمانكم« )اكور14:15( .
عدو  هو  الذي  الموت،  غالب  المسيح  استعلن 
الحياة  لإلنسان  ووهب  واألخير،  األول  اإلنسان 

سلطان  ال  التي  الجديدة 
للموت عليها.  إن عيد القيامة 
هو عيد قيامة قلوبنا من موت 

الخطيئة والحقد والعداوة .
وختاًما نسأل القائم من بين 
شعبنا  يحفظ  أن  األموات 

وبلدنا ومليكنا من كل سوء،  وأن يعم السالم 
في العالم.  مع أطيب التمنيات والتهاني القلبية 

بهذا العيد المجيد صارخين وهاتفين مًعا:
الموت  وداس  األموات  بين  من  قام  »المسيح 

بالموت ووهب الحياة للذين في القبور«.

وكـل عــام وأنتــم بألــف خــير

اإعداد
 اليا�س �صفيق نينـو



4

يوم البنوك المفتوح األول
المفتوح  البنوك  يوم   2018/3/3 السبت  أقيم 
األول والذي أقامه قسم العالقات العامة  في 
الوطنية  المدرسة  مع  بالتعاون  الجمعية 
من  وبدعم  الشميساني،   / األرثوذكسية 
والزميلة   المدرسة،  ومديرة  اإلدارية،  الهيئة 
األعمال،  إدارة  مادة  معلمة  شكوري  ماريان 
القاعة  في  أقيم  والذي  األعمال،  إدارة  وطلبة 
من  الرياضي  الثقافي  المبنى  في  الرئيسية 
الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية 

بعد الظهر.
شارك في هذا اليوم البنوك التالية:- 

بنك اإلتحاد، بنك المؤسسة العربية المصرفية، 

البنك التجاري األردني، بنك سوسيتيه جنرال، 
البنك اإلسالمي األردني، والبنك األهلي األردني.

اإلقبال  كان  إْذ  مميًزا  النشاط   هذا  كان 
الوطنية  المدرسة  طلبة  من  كبيًرا  عليه 
موظفي  ومن  الشميساني    / األرثوذكسية 
ومن  الجمعية  ومكتب  الشميساني  مدرسة 

أولياء األمور وأعضاء الجمعية.
طلبة  تعريف  النشاط   هذا  من  الهدف  كان 
إدارة األعمال خاصة والطلبة كافة بالمعامالت 
ريع  تحقيق  وكذلك  البنكية،  والخدمات 
مواردها  تنمية  في  يساعدها  للجمعية 

لمساعدتها في تحقيق أهدافها الخيرية.
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معرض الكتاب السنوي 2018
لمدرستنا  السنوي  الكتاب  معرض  أقيم 
عدة  بمشاركة   ،2018 آذار   22-19 الفترة  في 
حيث  الطفل«،  »أدب  شعار  تحت  نشر،  دور 
األردنية  األديبة  تكريم  االفتتاح  حفل  في  تم 
الحفل  وتضّمن  القسوس،  وفاء  السيدة 
أعدته  القسوس  وفاء  الكاتبة  إلنجازات  عرًضا 
زها   )12-9( العربية  الّلغة  منّسقة  وقدمته 
نينو، تاله عرض مسرحّي مقتبس من إحدى 
جدتي«،  »صندوق  وفاء،  السيدة  قصص 
 ،)8-6( المرحلة  طلبة  من  مجموعة  قّدمته 
واخُتتم حفل االفتتاح بتكريم أمينة المكتبة 
مديرة  عبرت  حيث  كرادشة  فاتن  السيدة 
تقدير  عن  القسوس  مي  السيدة  المدرسة 
أسرة »الوطنية األرثوذكسية« لجهود السيدة 
المدرسة  األعوام في خدمة  فاتن طوال هذه 
حب  نشر  في  ومساهمتها  ومكتبتها، 
القراءة والمطالعة بين الطلبة ومساعدتهم 
في البحث واالستكشاف بين صفحات الكتب. 
تفانيها  على  فاتن  للسيدة  والتقدير  الشكر  كل 
في العمل الذي استمر عبر ثالثة عقود من العطاء، 
عبر  الكتاب  معرض  تنظيم  في  دورها  وعلى 

السنين ... سنفتقدك، ولكنك ستبقين دائًما جزًءا 
من أسرة »الوطنية األرثوذكسّية«.

 وكل الشكر للمعلمة زهانينو على مساعدتها 
الدراما  ولمعلمة  االفتتاح،  حفل  تنظيم  في 
الدرامية  ترجمتها  على  الزعمط  شيرين 
ولمعلمي  جدتي«،  »صندوق  لقصة  الخّلاقة 
وسامر  عفيفي  محمود  األستاذ  الموسيقى 
لجوقة  وقيادتهما  تدريبهما  على  حّداد 
المرحلة )6-8(، وللفرقة الموسيقية للمدرسة 
التي أدت عزفا حّيا، ولمصممة األزياء ومعلمة 
المهني السيدة ليليان قّشوع على ابتكارها 

لألزياء البديعة للمسرحية. 
في  شاركوا  الذين  طلبتنا  جميع  نشكر  كما 
والذي  المبدع  بأدائهم  االفتتاح  حفل  إنجاح 

يثرون به جميع احتفاالت مدرستنا. 
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المدرسة الوطنّية األرثوذكسّية ُتعِلن أسماء الفائزين 

في مسابقة ميشيل سنداحة لإلبداع األدبّي باللغة العربّية
لجمعية  اإلدارّية  الهيئة  رئيس  رعاية  تحت 
الدكتور  األرثوذكسّية  والّتعليم  الّثقافة 
الوطنّية  المدرسة  أقامت  حمارنة،  إحسان 
تضّمن  احتفاال   الشميساني   / األرثوذكسّية 
العديد من الفعاليات لتكريم الّطلبة الفائزين 
األدبّي  في مسابقة ميشيل سنداحة لإلبداع 
باللغة العربّية السبت 2018/3/24 بحضور أسرة 
الُمسابقة  هذه  بتنظيم  بادرت  التي  الفقيد 
الذي   والمناضل   المعلم   .. األب  لذكرى  إحياء 
كّل  في  بها  وتغّنى  العربية،  اللغة  عشق 
محفل، وحرص على غرس حّبها في نفوس 
أبنائه الطلبة،  كما حضرته المدارس المشاركة 
من  وعدد  أمورهم  وأولياء  الفائزون  والطلبة 

اإلداريين والمعلمين. 
ما  الرابع   عامها  في  المسابقة  في  شارك 
مدرسة،  عشرة  أربع  من  طالب   300 على  يزيد 
على  كانت  التي  األدبية  إبداعاتهم  قدموا 
تمحورت  ومقاالت  قصيرة  قصص  شكل 

المواطنة الصالحة،   : اآلتية  الموضوعات   حول 
البيئة اآلمنة لألطفال، االنفتاح على العالم مع 

االحتفاظ بالهوية العربية. 
تألفت  لجنة تحكيم أعمال الطلبة األدبية من 
أعضاء في رابطة الُكّتاب األردنيين : الدكتورة 
،الكاتبة  غاوي  سوزان  الكاتبة  فاخوري،  هدى 

تغريد النّجار ،والكاتبة هيا صالح.
تقسم المسابقة إلى ثالث فئات ُعمرّية، ويحصل 
الفائزون في كل فئة على حوافز نقدّية ُمقّدمة 

من عائلة الفقيد ميشيل سنداحة. 
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لقاء العددلقاء العدد

األيكونومس د.إبراهيم دبور
المقدمة:

نرحب بك على صفحات »رسالة المحبة« ونرجو 
أن تحدثنا عن سيرتك الذاتية واألسرة الكريمة.
بتاريخ  المصدار  جبل  عّمان/  في  ولدت 
محبة  أرثوذكسية  عائلة  من   1954/9/11
في  االبتدائي  تعليمي  وأكملت  للكنيسة 
مدرسة السريان واإلعدادي في مدرسة صالح 
برقاوي،  الثانوي في مدرسة حسن  ثم  الدين 
)فرع  طالبها  ُتدرس  المدرسة  هذه  ولكون 
التاج  جبل  مدرسة  إلى  انتقلت  فقد  أدبي( 
الثانوية  حيث أكملت تعليمي وحصلت على 
الدراسي  العام  خالل  علمي(  )فرع  العامة 
بجامعة  للدراسة  التحقت  ذلك  73/72.بعد 
القديس يوحنا الدمشقي/البلمند عام 1974 
والتعليم  الثقافة  جمعية  نفقة  على  وذلك 
الدراسة  مقاعد  على  وبقيت  األرثوذكسية، 
لمدة عامين. ولكن بسبب أحداث لبنان آنذاك 
انتقلت في السنة الدراسية الثالثة إلى جامعة 
حيث  اليونان  تسالونيكي-  أرسطوطاليس/ 
أننا كنا سبعة  أكملت دراستي هناك. وأذكر 

من  مبتعثين  طلبة 
بإالضافة  الجمعية  قبل 
كانوا  طلبة  أربعة  إلى 
إلى  قبلنا  ابتعثوا  قد 

نفس الجامعة.
العام  في  تخرجت 
الدراسي 1978، وبعدها 
مباشرة قمت بالتحضير 
الماجستير  درجة  لنيل 
بعد  الالهوت.  في 
عّمان  إلى  عودتي 

الدين  لمادة  ا  مدرسَّ تعييني  تم   1980 عام 
مدرسة  في  االبتدائي(  )القسم  المسيحي 
الشميساني. وكنت أتابع دراستي خالل هذه 
الماجستير  درجة  على  حصلت  أن  إلى  الفترة 
عام 1982 بتقدير امتياز، وكان عنوان األطروحه 

التي قدمتها :
»كلمة اهلل عند القديس أثناسيوس الكبير«. 
بعد ذلك أكملت دراستي الجامعية وحصلت 
موضوع  في   1990 عام  الدكتوراه  درجة  على 
»علم األديان المقارن« وعنوان األطروحة  » الزواج 

والعائلة عند اإلسالم مقارنة بالمسيحية«.
تزوجت  فقد  العائلية  لحياتي  بالنسبة  أما 
 1983/7/3 بتاريخ  دبور  عازر  سهيله  الخورية 

ورزقنا اهلل بثالثة أبناء وابنتين وهم:
بطشون  رلى  من  تزوج  )صيدالني(  خليل   -

وأنجب الحفيدة ايلين.
تخصص  صناعي/  )مهندس  كريستي   -
أعمال البناء تخرج من الجامعة األردنية وأكمل 
وحصل  بريطانيا  لندن/  جامعة  في  دراسته 

على درجة الماجستير.
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األعمال  إدارة  شهادة  على  حصلت  كاترينا   -
من الواليات المتحدة وتزوجت فؤاد شحاده.

الهندسة  شهادة  على  حصل  ارسينيوس   -
المدنية من الجامعة األردنية وتزوج النا دحدح .
- تتيانا حصلت على شهادة في إدارة األعمال 

من الواليات المتحدة مؤخراً.
وللعلم فأن جميع أبنائي تخرجوا من المدرسة 

الوطنية األرثوذكسية / الشميساني.
الحياة  في  نشأتك  عن  تحدثنا  أن  نرجو   •
الروحية قبل أن تصبح كاهًنا. وماهي المراحل 

التي مررت بها خالل األعوام الماضية؟
األحد  مدارس  طلبة  أحد  كنت  البداية  في 
إلى  انتقلنا  بعدها  األشرفية.   / األرثوذكسية 
وكان  باشا  كلوب  بيت  إلى  عمان  جبل  مركز 
قام  وطالب  طالبة  خمسمئة  حوالي  عددنا 
والتراتيل  الدينية  الدروس  إعطائنا  على 
األرثوذكسية آنذاك األب قسطنطين قرمش، 
ضبيط  ميخائيل  نينو،  إلياس  فاشه،  نهى 
قرب  بناء  إلى  انتقلنا  ذلك  بعد  وغيرهم. 

كنيسة المخلص / سقف السيل.
وخالل هذه الفترة بدأت أفكر بدراسة الالهوت 
عندما حضر إلى بيتنا في األشرفية المرحومان 
من  وطلبوا  فاشه  وقسطندي  يغنم  فؤاد 

والدي أن يرسلني إلى جامعة البلمند للدراسة 
والدي  لكن  الرعية،  لخدمة  كاهًنا  أصبح  كي 
يعود  الخيار  ذلك  أن  وأعلمهم  الفكرة  رفض 
لي إذا أردت بعد إكمال مرحلة الثانوية العامة. 
تنشئتي  في  ساعد  الذي  فإن  وللحقيقة 
)مسؤول  معايعه  جورج  المرحوم  الروحية 

لجنة مدارس األحد(.
كما أذكر أن المرحوم األب عيد صويص )راعي 
الفحيص(   – جيورجيوس  القديس  كنيسة 
لي  سمح  عندما  كبيرة  مساعدة  لنا  قّدم 
بإعطاء الدروس الدينية لطلبة مدارس األحد 
يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع داخل 

مبنى الكنيسة.
الروحية   نشأتي  عن  لسؤالكم  بالنسبة  أما 

فقد تأثرت بأمرين:
)آثوس(  المقدس  الجبل  في  وجودي  خالل   -1
الروحية  الحياة  عندي  وينمي  يشجعني  كان 
كل من األرشمندريت اسحق عطاهلل والقديس 
بايــسيوس اآلثوسي، كما أنني  تعلمت الشيء 
الكثير عن أصول العقائد والالهوت األرثوذكسي 
من األب يورغوس )رئيس دير غريغوري( وكذلك 
األب المرحوم د. رومانيدس أستاذ العقائد في 

جامعة ارسطوطاليس- اليونان.
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2- زوجتي الخورية سهيله 
كانت – وال زالت - توفر لي 
لمتابعة  المناسبة  األجواء 
الدراسة والعمل في نفس 
الوقت باإلضافة إلى عملي 
تشترك  وكانت  الرعائي، 
الشبيبة  مخيمات  في 

لمشاركتها  باإلضافة  كافة  األحد  ومدارس 
الطيب  حامالت  لجنة  سيدات  مع  المتواصلة 
الهيكل/  إلى  السيد  دخول  كنيسة  في 

الصويفية.
رسالة  على  المنتظم   اطالعك   خالل  من   •
الموضوعات  تقّيم  كيف  الشهرية،  المحبة« 

الدينية التي تنشر فيها؟
أعتقد انها جيدة ومناسبة وتتسم بالبساطة 
لدى  مقبولة  يجعلها  مما  الروحي  والعمق 
عامة المؤمنين وهذا بالحقيقة هو المطلوب 

وإني أشكر القائمين عليها.
برنامج  الدورات في  بأهمية  أنوه  أن  أحب  كما 
حيث  الجمعية  ترعاه  الذي  الديني  التأهيل 

تخرج منه عدد من الكهنة.
الوطنية  المدرسة  أداء  تقّيم  كيف   •
الدين  بمناهج  يتعلق  فيما  األرثوذكسية 

المسيحي ودور معلمي هذه المناهج؟
إلى  تحتاج  فإنها  المناهج  هذه  إلى  بالنسبة 
الطلبة،  عقلية  مع  لتتماشى  مستمر  تطوير 
الكفء  المعلم  اختيار  هو  ذلك  من  واألهم 
المعلومة  الذي يعرف األسلوب األمثل إليصال 
إلى الطالب بطرق مبسطة، وهذا ما لمسته 
في  سواء  المادة  لهذه  مدرًسا  عملي  خالل 

المدرسة أو لطلبة برنامج التأهيل الديني.
وخاصة  الرعية  ألبناء  تقييمك  هو  ما   •
الشبيبة فيما يتعلق بوعيهم بمبادئ الدين 

المسيحي ومشاركتهم بالمناسبات الدينية؟
جًدا  ضعيف  الشبيبة  لدى  الديني  الوعي  إن 
ومعلوماتهم قليلة أيًضا وكذلك اهتمامهم 
بالكنيسة. وهنا يأتي دور الكهنة والجمعيات 
من أجل فهم أعمق لعقلية الشباب المعاصر 

وتغيير لغة الخطابة معهم.

• ما رأيك بدور مدارس األحد ولجان الشبيبة 
في االرتقاء بالوعي الروحي؟

ومنذ  جادة  تعمل  التي  الجمعية  أشجع 
نشأتها من أجل الوصول إلى هذا الهدف وال 
التسهيالت  جيمع  تقدم  الجمعية  أن  ننسى 
مدارس  خّدام  تدريب  المواصالت،  وسائل  من 
األحد وعقد الدورات والندوات للشبيبة وصوالً 
إلى الهدف السامي التي سعت إليه وما زالت 

منذ تأسيسها.
في الختام أقدم جزيل الشكر ألعضاء اللجنة 
الثقافية إلتاحة هذه الفرصة الثمينة واختياري 
المحبة.  رسالة  من  العدد  هذا  ضيف  ألكون 
برئيسها  ممثلة  الحبيبة  لجمعيتنا  وأتمنى 
العاملة فيها  اإلدارية واللجان  الهيئة  وأعضاء 
الرب  إلى  صالتي  وأرفع  واالزدهار  التقدم  كل 

اإلله أن يبارك دائًما جهدهم وعملهم.

د.  اإليكونومس  قدس  مع  اللقاء  نهاية  وفي 

الدؤوب  بالنشاط  تميز  الذي  دبور،  إبراهيم 

والخدمة  العميقة  والمحبة  الرعية  خدمة  في 

يتبع صفحة 14
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مؤتمر اللغة اإلنجليزية الثاني والعشرون بعنوان 
»تهيئة مواطنين عالميين«

الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  رعى 
الذي  اإلنجليزية  اللغة  مؤتمر  الرزاز  عمر 
الوطنية  المدرسة  بين  بالتعارن  أقيم 
والمجلس  الشميساني   / األرثوذكسية 

الثقافي البريطاني.
»تهيئة  عنوان  يأتي  العولمة،  عصر  في 
مواطنين عالميين« كموضوع أساس ومجال 
اإلنجليزية  اللغة  مؤتمُر  عليه  ركز  حيوي 
الجمعة  يومي  عقد  الذي  والعشرون  الثاني 
والسبت، 9 و10 آذار 2018 في المدرسة الوطنية 
األرثوذكسية - الشميساني تحت رعاية  وزير 
الذي  الرزاز  عمر  الدكتور  والتعليم  التربية 
عام  »أمين  ساليطه  سامي  السيد  انتدب 

الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية «.
أن  يقتضي  عالميين  مواطنين  نكون  »أن 
نكون عناصر فاعلة إلحداث التغيير، وأن نكون 
تفكيًرا  نفكر  وأن  العالمية،  للقضايا  مدركين 
اآلخرين  مع  متسامحين  نكون  وأن  نقدًيا، 
كما  العالمي«  والسالم  بالعدالة  ومؤمنين 
تقول السيدة مي القسوس مؤسسة مؤتمر 
الوطنية  المدرسة  ومديرة  اإلنجليزية  اللغة 
األرثوذكسية والتي تؤمن بأن »التعليم ليس 
فقط تعلّم القراءة والكتابة والحساب، وتعليم 
اللغة اإلنجليزية ليس قواعد نحو وأفعاال مبنية 
عالمية  مسؤولية  أيضا  هو  بل  للمجهول 
مجتمعات  وبناء  المواطنة  تعزيز  في  شاملة 
على  القسوس  السيدة  وتشدد  متسامحة.« 

أن المواطنة العالمية تعني أيًضا »أن نحتفي 
بثقافتنا ونتشاركها مع اآلخرين.« 

ويعتبر المهندس مايكل هنديله، عضو الهيئة 
اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية، 
الجمعية األم للمدرسة الوطنية األرثوذكسية، أن 
»التعليم بشكل عام، وتعليم اللغة اإلنجليزية 
بشكل خاص، كونها لغة االتصال العالمية في 
تنمية  على  يركز  أن  يجب  العالم،  أنحاء  جميع 
وغرس  الطلبة   لدى  النقدي  التفكير  مهارات 
القيم اإلنسانية وتوعيتهم بالقضايا العالمية«. 
مجال  في  البارزين  المتحدثين  بعض  قدم 
أجنبية جلسات  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  تعليم 
عامة رئيسية وورش عمل في اليوم األول من 
المؤتمر، وستناقش بعض القضايا الهامة التي 
الفصول  في  والمتعلمين  المعلمين  تواجه 
معالجتها  كيفية  مع  األردنية،  الدراسية 
واستكشافها بشكل إبداعي وفاعل وواقعي.
معلًما   350 العام  هذا  المؤتمر  في  شارك 
ومعلمة يدّرسون اللغة اإلنجليزية من أكثر من 
عن  ممثلين  إلى  باإلضافة  خاصة  مدرسة   32
وزارة التربية والتعليم. وتضمن المؤتمر، والذي 
استمر على مدى يومين، محاضرتين رئيسيتين 
و32 ورشة عمل قدمها عدد من مدرسي اللغة 
اإلنجليزية المحليين والمتخصصين. شارك في 
السودان  من  خبراء  العام  لهذا  العمل  ورش 
المجلس  مراكز  من  وإيطاليا  والبحرين  ومصر 

الثقافي البريطاني في جميع أنحاء العالم.
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اإلنفلونزا 
الجهاز  يصيب  معٍد  مرض  اإلنفلونزا:  هي  ما 
اإلنفلونزا  بفيروس  لإلصابة  نتيجة  التنفسي 
المتطايرة  الرذاذ  حبيبات  طريق  عن  وينتشر 
الكالم،  أثناء  أو  السعال  أو  العطس  عند 
ست  عمر  من  العمرية  الفئات  جميع  ويصيب 

سنوات فما فوق.
الزمنية  الفترة  إن  للعدوى:  الزمنية  الفترة 
التي تنتقل فيها العدوى من شخص إلى آخر 
تتراوح من يوم واحد قبل ظهور األعراض إلى 
أسبوع  بعد ظهور األعراض وهذه الفترة هي 

ما يسمى بدور الحضانة للفيروس .
أو  باإلنفلونزا بعض  المصاب  يعاني  األعراض: 

كل األعراض التالية :
احتقان   – السعال   – الحرارة  درجة  ارتفاع 
الحلق – سيالن و انسداد األنف – ألم بالجسم 
والعضالت – الصداع – الشعور بالتعب واإلعياء 
من  البعض  عند  واإلسهال  والقيء  واإلرهاق 

المصابين مع فقدان الشهية .
من هم الذين ينبغي أن يأخذوا المطعوم؟ 
يعطى  بأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصي 
المطعوم للجميع و لكن يجب على األشخاص 

والفئات  التالية أن يأخذوا المطعوم سنوًيا :
1- الحوامل في جميع مراحل الحمل – األطفال 

6 شهور – 5 سنوات 
2- المسنون أكبر من 65 عاًما – الذين يؤدون 
أو  أمراض  يعانون من  والذين  العمرة  أو  الحج 
دور  في  يعيشون  الذين  وأولئك  مزمنة  علل 
في  العاملون   – الصحية  الرعاية  أو  العجزة 
الذين  لألطفال  المخالطون   – الصحي  المجال 

هم أقل من 6 شهور سًنا .
لهم  ينبغي  ال  الذين  األشخاص  هم  من 
المطعوم؟ هناك بعض  أو  اللقاح  أخذ هذا 
بعد  إال  المطعوم  لهم  يعطى  ال  األشخاص 
استشارة الطبيب وتحت إشراف طبي  وهم :

د. عودة ال�صلمان

لديهم  الذين  أولئك   •
 - البيض   من  حساسية 
الذين كان لديهم حساسية 
السابق  اللقاح  من  شديدة 
لديهم  ظهرت  الذين   –
في  بيري  جيالن  متالزمة 

الذين  األطفال   – التطعيم  بعد  سابق  وقت 
تقل أعمارهم عن ستة شهور –أولئك الذين 
لديهم حرارة مرتفعة نتيجة لبعض االلتهابات 
إْذ يسمح لهم بأخذ المطعوم بعد أن تستقر 

حالتهم ويخف االلتهاب .
أنجح  اإلنفلونزا هو  التطعيم ضد   -1 الوقاية: 
المرض.  بهذا  اإلصابة  من  للوقاية  وسيلة 

وهناك نوعان من اللقاح : 
أ( لقاح عن طريق الحقن يحتوي هذا النوع على 
Inactivated vaccine فيروس اإلنفلونزا المعطل
بالرذاذ:حيث يحتوي  األنف  لقاح عن طريق  ب( 
اإلنفلونزا  فيروس  على  اللقاح  من  النوع  هذا 
الضعيف أو الضعيف جًدا وهذا النوع ال يعطى 

للحوامل .
شهر  في  اإلنفلونزا  لقاح  أو  مطعوم  يعطى 

أيلول وتشرين األول من كل عام. 
2- وقاية بالعمل على ممارسة غسل اليدين دائًما 

بشكل جيد واستخدام المناديل عند العطاس.
معالجة  على  عادة  التركيز  يجري   : العالج 
بإعطاء  اإلنفلونزا  لمرض  المصاحبة  األعراض 
 – الدافئة  السوائل  شرب   – الحرارة  مخفضات 
الراحة التامة – الهواء الرطب أي عمل تبخيره 
كمادات   – البابونج  و  الماء  أو  الماء  بخار  من 
و  بالماء  غرغرة   – الجبين  على  دافئة  ماء 
الملح - غسول األنف بالماء والملح أو بمحلول 
ملحي جاهز، وهناك بعض العالجات المضادة 

للفيروسات تعطى في بعض الحاالت.
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الحلقة الثانية من دورة إعداد وتدريب الخدام الثانية 

)ورشة عمل عن المنهجية الناشطة(
نظمت لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحّية 

الحلقة الثانية من دورة 
ة لتدريب كوادر  »إعداد وتدريب الخدام2« الُمعدَّ
األحد  مدارس  مراكز  في  للخدمة  مستمرة 
بعنوان  للجمعية من خالل ورشة عمل  التابعة 
الجمعة  يوم  وذلك  الناشطة(  )المنهجية 
الموافق 2018/3/2 في المبنى الثقافي الرياضي/
50 خادًما  الورشة  الشميساني. شارك في هذه 
ومساعًدا من مراكز مدارس األحد الواعدين إلى 
للجمعية  التابعة  المدارس  من  معلمين  جانب 
صفّية.  فرق  ثالث  إلى  الحضور  توزيع  تم  حيث 
تحّدث في  الورشة كلٌّ من اإلخوة )تريز دايخ، رؤى 
قاقيش، جريس خليفة وراكان امسيح( مؤكدين 
الخدمة  في  ونجاحه  الخادم  دور  أهمية  على 
في  المخدومين  مع  التعامل  كيفية  خالل  من 
المواضيع  مضامين  إبراز   وآلية  الصفية  فرقته 
السيد  تعاليم  بحسب  لهم  إيصالها  المرجو 

بالحوار  التلقين  مبدأ  عن  بعيًدا  والكنيسة 
التفاعل  أهمية  اإليضاح، وتحدثوا عن  ووسائل  
إليصال  والخادم  المخدومين  بين  الُمباشر 
مضمون الدرس ووجوب تأكد الخادم من وصول 
خالل  من  المخدومين  إلى  الصحيحة  المعلومة 

تفعيل دور التغدية الراجعة.
أمل  األخت  المقرر  وبحضور  الورشة  نهاية  مع 
حداد تم الترحيب بالخّدام الجدد في المراكز 
المشاركة بالورشة واالحتفال بمن أتمَّ المرحلة 
الثانوية )التوجيهي( سائلين المعلم له المجد 
واستمرارية  الوفير  بالخير  عليهم  ينعم  أن 
وعطاء  محّبة  بكل  األحد  بمدارس  الخدمة 
بالحلقة  قريب  لقاء  رجاء  على  موّدعينهم 
الثالثة من دورة إعداد وتدريب الخدام، ضارعين 
إلى الّرّب أن تُعمَّ المنفعة والفائدة على جميع 
بُرعاتها  األحد  مدارس  ُفلك  خالل  من  أبنائنا 

وُخّدامها ومشرفيها والقائمين عليها.
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 .áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,¬∏jóæg ∞°Sƒj.Ω  ,¢ù«ªN GÒ"

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

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

• األخ جريس خليفه عضو لجنة مدارس األحد وزوجته السيدة سميرة طنوس بالمولودين 
التوأم مريم وديسبنا بتاريخ 2018/2/7 . 

• خريج مدرسة األشرفية خليل نخله حنحن بالمولود آندرو بتاريخ 2018/2/12 ونهنىء األخت 
نهى حنحن بالمولود آندرو إبن شقيقها خليل. 

دوري  االجتماعية  الشبيبة  لجنة  نظمت 
البولينج األول في فندق كمبنسكي - عمان 
كأس  على  حاز  قد  و  مميز  شبابي  بحضور 

البطولة الالعب راكان فاخوري

أخبار لجنة الشبيبة االجتماعية

تتمة لقاء العدد مع األب د. ابراهيم دبور
نتمنى   ، أو ملل  للجميع  دون كلل  بالتضحية   المصحوبة 

من اهلل القدير أن يطيل بعمره ويمتعه بوافر الصحة لخدمة 

أبناء الرعية والوطن.
يوسف  السلمان-  عوده  د.  نينو-  الياس  اللقاء:  أجرى 
جبران            فيرا  هنديله-  عطاهلل  الشامي-  سائده  هنديله- 

  2018/3/19
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رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية وجميع 

أعضائها العاملين والمؤازرين وأجهزتها التربوية واإلدارية يشاركون أصحاب 

العزاء حزنهم ويسألون اهلل أن يمنحهم الصبر،وإلى جنات الخلد 

بوفاة  الشميساني    / األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  ناري  دوريس  الزميلة   •
والدتها المرحومة سلوى حبيب ميخائيل حنا .

• للطالبين راكان ورهف حدادين من المدرسة الوطنية األرثوذكسية/األشرفية بوفاة 
والدهم المرحوم أمجد عيسى سالمة حدادين .

والدها  بوفاة  مادبا   / األحد  العضو في مركز مدارس  الخادمة  نهاد حماتي  اآلنسة   •
المرحوم وليد جريس حماتي.

•  الدكتورة ميسون عكروش مديرة المدرسة الوطنية األرثوذكسية / األشرفية بوفاة 
إبنة عمها المرحومة األستاذة المحامية سهير عكروش.

لهم الرحمة جميًعا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارًكا.

بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ
 لشهرِ آذار ٢٠١٨

 مبلغ ٣٣٩٧٫٥ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن
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من أقوال الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل مًعا للخير للذين 

يحّبون اهلل« )رو28:8(   

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

تفسيرها
عامة  المسيحيين  على  تعود  نحن  كلمة  أن 
تعني  األشياء  وكل  خاصة،   المفديين  وعلى 
العري،   الجوع،   االضطهاد،   الضيق،   ة،   الشدَّ
المخاطر،  التهديد بالموت ومواجهتها من أجل 
المسيح الذي أحّبنا وبذل نفسه ألجلنا والتعامل 
تدبير  بحسب  تتحول  عليها  واالنتصار  معها 

رحمته لخالصنا،  وإلى مسار خيرات تعمل وفق 
السائرين  أي  للذين يحبون اهلل  اإللهية  عنايته 
إرادته وكرسوا حياتهم لمشيئته بمحبة   وفق 
وأن  والقدرة،  والنفس  والفكر  القلب  كل  من 
وراء هذه الضيقات المجد والعزاء والوجود في 

حضرة اهلل والتمتع  بالمجد اآلتي .


