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العنصرة
يقول القديس مكاريوس الكبير: إن كان األلم قد 
فإن  العصيان،  ثمار  من  كثمرة  العالم  إلى  دخل 
يتأنس  أن  الحبيب  البنه  سمح  لنا  حبه  في  اهلل 
البشرية.  كل  عن  فداء  حب  كذبيحة  ويتألم 
عالمة  إلى  خطية  ثمرة  من  األلم  تحول  هكذا 
حب، وصار من واجبنا أن نتألم معه لكي نتمجد 
ندرك  الفريدة  الذبيحة  أيًضا معه. من خالل هذه 
مفهوم الوعد اإللهي أنه يجرح ويشفي. أخبرهم 
السيد المسيح صراحة عن ما سيعانوه من آالم، 
الذي  القدس المعزي  الروح  بإرسال  ووعدهم 
تعزياته  سيحل عليهم ويعمل فيهم ويهبهم 
الروح  إلى السراج اإللهي،  النفس  اإللهية.  تحتاج 
شمس  وإلى  المظلم،  البيت  ينير  الذي  القدس، 
القلب،  في  وتشرق  تضيء  التي  الساطعة  البّر 
وتحتاج إلى األسلحة التي تغلب بها في المعركة.
الشعب  يعزون  القديم  العهد  في  األنبياء  كان 
المخلص  المسّيا  بمجيء  ضيقاتهم  وسط 
يفارقهم  هو  وها  المسّيا  جاء  اآلن  كمعٍز لهم. 
هو  آخر  معٍز  إلى  ملحة  الحاجة  فصارت  بالجسد، 
روحه القدوس. أما مجيئه فيتطلب رحيل المسيح. 
لم يكن ممكًنا للتالميذ أن يقبلوا هذا، لذلك أّكد 
أن  لخيركم  الحق،إنه  »أقول لكم  المسيح  السيد 

التعليم  هذا  أنطلق«. 
كان غير متوقع وصادما 
ليس  صعوده  لهم. 
لخيرهم،  بل  لراحته 
خالل  فعله  ما  كان  فإْن 
لحساب  هو  تجسده 
إلى  فصعوده  مؤمنيه، 
روح  إلرسال  هو  السماء 
يشددهم  الذي  الحق 
مواجهة  في  ويرشدهم 

التحديات .
عن  لهم  فأعلن  سبق 
لخالص  موته  ضرورة 
ما  يكرر  ال  اآلن  البشرية، 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

سبق فأعلنه، إنما يكشف عن خطة اهلل من جهة 
الروح القدس إلى العالم، الذي لن يتم ما  إرسال 
والصعود  والقيامة  بالصليب  خالصنا  يتحقق  لم 

إلى السماء.
لماذا ال يأتي الروح القدس إْن لم ينطلق المسيح 
البشرية  النفس  في  ليستقر  قادم  ألنه  أوًلا؟ 
ه وأعطاها  التي اشتراها السيد بدمه ووهبها برَّ
المسيح  السيد  السماء. فموت  إلى  الدخول  حق 
وقيامته وصعوده هو طريق التمتع بحلول الروح 
داخلها  في  واستقراره  الكنيسة،  على  القدس 

لكي يتمتع المؤمن بهذه السكنى.
السماء كمخلٍص  إلى  اآلخر فإن صعوده  الجانب  من 
الكنيسة،  بعروسه،  انشغاله  عنه  ينزع  ال  د  ُمَمجَّ
له،  افتداها بدمه، بل يرسل لها من يقدسها  التي 
لها ويجعلها أيقونة له، تتهيأ للعرس السماوي  ويجمِّ
روح  الذي هو  القدس  الروح  فإن حلول  بهذا  األبدي. 
المسيح  السيد  بقاء  من  للكنيسة  أفضل  المسيح 
جسدًيا  المسيح  السيد  فبقاء  األرض.  على  جسدًيا 
أما  إليه،  الجسمانية  البشر  أنظار  يجذب  األرض  على 
حلول روحه القدوس فيجذب قلوبهم إلى المسيح 
للبقاء  ال  نفوسهم  فتتشوق  السماء،  في  الممجد 

على األرض بل لالنطالق إلى العريس السماوي.

اإعداد رائد ال�صايج



3

70 عاًما على النكبة
كلمة العددكلمة العدد

نهاية  في  الصهيوني  المشروع  إرهاصات  بدأت 
الصهيوني  المؤتمر  بانعقاد  عشر  التاسع  القرن 
سقوط  وبعد  قبيل  وليتعمق  سويسرا،  في  األول 
الدولة العثمانية واحتالل المشرق العربي من قبل 
)سايكس  اتفاقية  ثم  والفرنسيين،  البريطانيين 
بلفورالمشؤوم  العرب.  فوعد  بيكو( لتقسيم بالد 
طوال  فلسطين  إلى  اليهود  هجرة  واستمرار 

النصف األول من القرن العشرين.
والعربي،  الفلسطيني  الشعبي  الرفض  ورغم 
المؤتمرات ورغم بزوغ فجر مقاومة مسّلحة  ورغم 
في  وللمستعمرين  فلسطين  في  للصهيوني 

األقطار العربية إال أن المؤامرة كانت أكبر.
فقد توافقت القوى الُعظمى مع تابعيها وعمالئها 
العروبة  قلب  فلسطين  إغتيال  عملية  لتنفيذ 
الكيان  قيام  إعالن  وتم  التقسيم  قرار  وصدر 
ثم   .1948 أيارعام   /  15 في  الغاصب  الصهيوني 
احتالل الجزء األكبر من فلسطين بما فيها مدنها 
والناصرة  وحيفا  واللد  والرملة  وعكا  يافا  الكبرى: 
والنقب  الجليل  وكل  وطبريا  وبيسان  وصفد 
على  اصطلح  فيما  القدس  من  األكبر  والجزء 
تسميته بنكبة  فلسطين، لكنه حقيقة وفعلًيا 

هو )نكبة العرب في فلسطين(.
من  تبعه  وما   1948 عام  بفلسطين  حّل  ما  إن 
األرض وللجوالن ولسيناء عام 1967  لباقي  احتالل 
كيان  زرع  تم  حيث  كعرب  لنا  نكبة  فعلًيا  هو 
القوى  من  مدعوم  مصطنع  عنصري  استيطاني 
العالمية  ليكون خنجًرا في  الكبرى والصهيونية 
قلب الوطن العربي وليمنع قيام الوحدة العربية 
وليمنع قيام سوريا الكبرى التي تشكل فلسطين 

جزءها الجنوبي. 
الطبيعي  التطور  أوقف  قد  فلسطين  احتالل  إن 
الحضاري الثقافي اإلنتاجي للعرب ووجه كل القدرات 
– حقيقة ورياًءا- نحو مواجهة هذا الكيان الغاصب.

المواجهة   تم استغالل هذه 
لمنع  الكيان  هذا  ووجود 
الديمقراطية  ولمنع  التنوير 
ولقتل  الحريات  ولقمع 
مثل  الوحدوية  التجارب 
المتحدة  العربية  الجمهورية 
والمملكة  وسوريا«  »مصر 

بقلم 
املهند�س اإميل الغوري

المتحدة )األردن والعراق( ولخلق التطرف الديني 
الفكر  منع  مما  الدين  تسييس  تيارات  وتقوية 
التنويري من االنتشار، وتسبب بحظر الفكر الحر 

وسجن العقل ومنع التفكير واإلبداع.
وأخيًرا، وبسبب وجود هذا الكيان الغاصب ضمن 
بفقدان  العربية  األمة  بدأت  فقد  أخرى،  أسباب 
دينية  بهوّيات  وإستبدالها  الجامعة  هويتها 

وإثنية فرعية.
ومسيحية  وشيعية  سنّية  هوية  لدينا  أصبح 
وفرعونية  فينيقية  هوية  لدينا  وأصبح   ، وعلوية 
هوّيات  لدينا  وأصبح  وأمازيغية،  وكردية  ودرزية 

قطرية بدل الهوّية القومية الموحدة.
ومفكريها  وقادتها  األمة  هذه  لعقالء  البد 
وتنويرييها وقواها الحية من صياغة مشروع عروبي 
تنويري جامع ينهض باألمة ويعمل على جمع أبناء 
ركائزه  من  تكون  واحدة  عربية  هوّية  ضمن  األمة 
بحرها  إلى  نهرها  من  فلسطين  تحرير  األساسية 
التي  الديمقراطية  المدنية  العربية  الدولة  وإقامة 
يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية بدون أي 
أو  الجنس  التمييز على صعيد  شكل من أشكال 
العرق أو األصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو 
شعائره  بممارسة  مواطن  كل  حق  وتكفل  الفكر. 
الدينية بحرية دون قيود وان ال يكون هناك تمييز 
لتحقيق  وتعمل  المذهب  أو  الدين  اساس  على 
العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

)من له أذنان للسمع فليسمع(.
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
تكرم أعضاء أسرة الجمعية

أقامت جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
من  العاملين  األعضاء  لتكريم  مميًزا  حفًلا 
في  الشتوي  المسبح  على  الجمعية  أسرة 
وأعضاء  رئيس  بحضور  األرثوذكسي  النادي 

الهيئة اإلدارية  السبت 2018/5/5.
بدىء الحفل بدعاء لقدس األب أليكسيوس 
قاقيش تمنى فيه التوفيق والنجاح لجمعية 
ولرئيس  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
ومؤسساتها  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء 
معلمين  من  كوادرها  وجميع  التربوية 

وإداريين وعاملين.
 ألقى رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان 
إلدارات  فيها عن شكره  عّبر  حمارنه كلمة 
المعلمين  ولجميع  والرياض  المدارس 
المزيد  لهم  وتمنى  والعاملين  واإلداريين 
والزمالء  الزميالت  وهنأ  النجاحات، كما  من 
المكّرمين الذين أمضوا في الخدمة خمسة 
عشر عاًما وثالثين عاًما وتمنى لهم تحقيق 
المزيد من النجاحات لخدمة أبنائنا الطلبة 

ووطننا الغالي.
الخدمة  في  أمضوا  الذين  المكّرمون 

خمسة عشر عاًما:
1 – منى سامي عوده برهومه.
2 – رانيا نعيم عوض رزق اهلل.

3 – ماجده إبراهيم عبداهلل الرشايده.
4 – شادي أسامه يوسف عطااهلل.

5 – سناء موسى عوض ميمون.
6 – رلى كمال حبيب قعبر.

7 – هاله يعقوب نعمه فاخوري.
8 – رافع عوض سليمان مشني.

9 – وائل اندراوس أسعد خرعوبه.
10 – النا سمير أنضوني طوباسي.

11 – رانيا حنا جريس الربضي.
12 – الهام عيسى سليم بعير.

13 – عهود لطفي موسى النمري.
14 – هويدا جورج الياس صنصور.
15 – سهير جميل خليل حدادين.

16 – أنسطاسيا توفيق بطرس الشامي.

الخدمة  في  أمضوا  الذين  المكّرمون 
ثالثين عاًما:

1 – صباح فواز محمد سالم.
2 – ريم صالح إسماعيل حجازي.

3 -  زها عيسى روبين نينو.
4 – بسام أحمد عبد القادر عباس.

5 – باسكال حنا جريس متاروه.
6 – دانيال حنا عيسى عنز.

والذي  الحفل  بهذا  الحضور  استمتع  وقد 
أحيته فرقة سالطين الطرب، كما تم توزيع 
جوائز بطاقات الدخول على الفائزين والتي 
والمؤسسات  المتبرعين  من  عدد  قّدمها 

الوطنية.
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الزميلة رانيا رزق الله 

الزميل �شادي عطا الله 

الزميلة منى برهومه

الزميلة ماجده الر�شايده

الزميلة �شناء ميمون

الزميلة النا طوبا�شي

الزميل عطا الله هنديله االأب األيك�شيو�ش قاقي�ش الدكتور اإح�شان حمارنه
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الزميل رافع م�شني

الزميلة رولى قعبر

الزميل وائل خرعوبه

الزميلة هاله فاخوري

الزميلة رانيا الرب�شي

الزميلة هويدا �شن�شور

الزميلة اأن�شطا�شيا ال�شامي

الزميلة عهود النمري

الزميلة �شهير حدادين 

الزميلة اإلهام بعير
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الزميلة �شباح �شالم  الزميلة ريم حجازي

الزميلة زها نينو

الزميل با�شكال متاروهالزميل ب�شام عبا�ش

الزميل دانيال عنز

�شورة جماعية للمكّرمين مع رئي�ش الهيئة االإدارية ومقرر اللجنة المدر�شية ومدراء الموؤ�ش�شات التربوية
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المسرحّية الموسيقّية »عالء الدين«
The Musical Play Aladdin 

أخبار لجنة الشبيبة النسائيه

الجماعي بين أكثر من 70  العمل  تجّسد روح 
من طلبة مدرستنا بالتمثيل والغناء والرقص 
الدين«  »عالء  الموسيقّية  المسرحّية  في 
الثقافي  المركز  مسرح  على  قّدموها  التي 
الملكي اإلثنين 7 أّيار، تحت رعاية مقّررة اللجنة 
وبحضور  سنداحة  نرمين  السّيدة  المدرسّية 
القسوس  مي  السيدة  المدرسة  مديرة 
وأولياء  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من  ومجموعة 

أمور الطلبة وغيرهم من الجمهور.
باللغة  ُقّدمت  التي  المسرحّية  واعتمدت 
نص  Aladddin Jr. لشركة  على  االنجليزّية 
السيدة  الدراما  معلمة  العمل  أخرج  دزني. 
والممثلين  الكورال  ودّرب  الهيجاء،  أبو  مرام 
األستاذ همام  الموسيقى  الغناء معلم  على 

كيرزيان  آني  السيدة  قامت  بينما  عيد، 
مصممة  وأضافت  الرقصات،  على  بالتدريب 
األزياء معلمة المهني ليليان قّشوع لمساتها 

الفنّية للعرض بتصاميم المالبس والمكياج.
وقّدم الطلبة عرضين إضافيين صباح الثالثاء 
مختلف  من  المدرسة  طلبة  لزمالئهم  أّيار   8

الصفوف.
عمل  وبفريق  الطلبة  بأبنائنا  فخورون 
المسرحّية وشاكرون لهم جهدهم وتعبهم 
في إنتاج هذه المسرحية الموسيقّية لتضيف 
تكشف  التي  المسرحّية  األعمال  رصيد  إلى 
وتصقل مواهب أبنائنا الطلبة وتنّمي لديهم 
الفن  وحب  واالجتهاد  وااللتزام  الفريق  روح 

والمسرح.

في  النسائيه  الشبيبة  لجنة  أقامت 
الحياة في  ينبوع  دير  إلى  رحلة  الجمعية 
دبين .شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية 
و ضيوفهم .كان في استقبالهم قدس 
عطااهلل  خريستوفورس  االرشمندريت 
للمشاركين.   ديني  ترحيبي  لقاء  في 
وقد رصد ريع النشاط لدعم الطالب األقل 

حظا في مدارس الجمعية.

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني
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عرض المواهب للمرحلة )8-6(

حفل كوكتيل 3-1

الطلبة  ومواهب  بقدرات  المدرسة  من  إيمانا 
حثهم  في  ورغبة  القيادية  لمهاراتهم  وتنمية 
والفنية  الفكرية  األنشطة  ممارسة  على 
واإلبداعية واستثمارا لوقت فراغهم بما يتناسب 
..النفسية  والبدنية  الروحية  حاجاتهم  ويلبي 
قدراتهم  ألقصى  العنان  ويطلق  واالجتماعية 
االستاذ  برعاية  تم  وطاقاتهم  وإمكاناتهم 

• أقامت المدرسة الوطنية األرثوذكسية حفًلا 
مسرح  في   )3-1( األساسية  المرحلة  لطالب 
برعاية  المعرفة«  »سفينة  بعنوان  المدرسة 
 2018/5/12 بتاريخ  هنديلة  مايكل  المهندس 

• أقامت المدرسة الوطنية األرثوذكسية حفًلا 
مسرح  في   )3-1( األساسية  المرحلة  لطالب 
ابو خضر بتاريخ  المدرسة برعاية السيد جورج 
الثاني  االستقالل  عيد  بمناسبة   2018/5/19
بعين،  والسبعين للمملكة وذكرى النكبة السَّ
حيث قّدم طالب المرحلة عروض مختلفة بين 

شعٍر ورقص ومشاهد مسرحية متنوعة. 

نشاط  إقامة  االدارية  الهيئة  عضو  نجمة  سالم 
السبت   )8-6( المرحلة  لطلبة  المواهب  عرض 
2018/5/19، حيث عرض بعض الطلبة مواهبهم 
المختلفة في الرقص والعزف والغناء والتمثيل 
والموسيقى. وقد نال العرض استحسان وإعجاب 
أستاذا  النشاط  هذا  على  وأشرف  الحضور. 

الموسيقى محمود العفيفي وسامر حداد .   

فقرات  بعرض  المرحلة  طلبة  قام  حيث 
مسرحية  ومشاهد  وغناٍء  رقص  من  متنوعة 

من مختلف البالد العربية والعالمية 

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني
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جمعية  في   2018/5/12 السبت  يوم  سعدنا 
والمدرسة  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
بزيارة  الشميساني    - األرثوذكسية  الوطنية 
بوخارست  جامعة  من  رفيع  أكاديمي  وفد 
برئاسة رئيس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها.
الهيئة  رئيس  نائب  استقبالهم  في   وكان 
والسيدات  شنوده  نهى  السيدة  اإلدارية 

والسادة: 
جورج مشحور، نرمين سنداحه، د. ماهر زبانه، 
مديرة  قسوس  مي  والسيدة  الكور،  ميرنا 

المدرسة، والسيدات والسادة: 
د. خليل األطرش، هيفاء عواد، صوفي سمور، 

ودينا رعد.
عن  عرض  إلى  باالستماع  الوفد  قام  وقد 
مديرة  من  كل  قّدمه  والجمعية  المدرسة 
والسيدة  المدرسية  اللجنة  ومقرر  المدرسة 

دينا رعد.
التعاون  إمكانية  عن  الجامعة  رئيس   تحدث 
من  المستقبل  في  والمدرسة  الجامعة  بين 

وفد أكاديمي رفيع برئاسة رئيس جامعة بوخارست 

يزور الجمعية والمدرسة 

الجامعة  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع  خالل 
والجمعية البتعاث طلبة من مدارس الجمعية 
للدراسة في جامعة بوخارست لدراسة الالهوت 

وتخصصات أكاديمية أخرى.
الهيئة  عضو  مشحور  جورج  السيد  قّدم 
الشهرية  الجمعية  لنشرة  مجلدا  اإلدارية 
المحبة(  للعام 2017 والتي نشر فيها  )رسالة 
في  رومانيا  إلى  الجمعية  وفد  زيارة  تقريرعن 
صيف 2017 وزيارة الوفد لبطريرك رومانيا حيث 

قّدم له السيد مشحور درع الجمعية.
مي  السيدة  المدرسة  مديرة  قدمت  كما 
لرئيس   2017-2016 السنوي  الكتاب  قسوس 
الجامعة  وفد  زيارة  شاكرة  بوخارست  جامعة 
للمدرسة ومتمنية تحقيق المزيد من التواصل 
أبنائنا الطلبة  بين الجمعية والجامعة لفائدة 
ولتوطيد عالقات الصداقة بين األردن ورومانيا.

من  المكون  الوفد  قام  الزيارة  نهاية  وفي 
أقسام  في  بجولة  شخصا  وعشرين  سبعة 

المدرسة ومختبراتها ومرافقها.

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

�سيتم ن�سر حما�سرة الدكتور �سمري قطامي عن الأديب الأردين روك�س بن زائد العزيزي تباًعا يف الأعداد القادمة
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اإلدارية   الهيئة  عضو  الكور  ميرنا  السيدة  برعاية 
 2018 أيار   11 الجمعة  الرياضية  التربية  قسم  نظم 
لعبتي   في  الصغار  لدوري  الختامية  المباريات 
المدرسة بحضور  القدم والسلة على مالعب  كرة 
السيد  ومنهم:  الداعمة  والشركات  المؤسسات 
السيد  اللغات،  جيل  مركز   - العسلي  جميل 
أيهم ملكي - العالمية لألجهزة الحرارية، السيد 
قسطة عكاوي - الخليج لتجارة السيارات، السيد 
 - نهاد  زيد  السيد  األردن،  وورث   - قاقيش  ليث 
شركة نهاد التجارية واآلنسة  تينا إحسان عنكي 
- شركة النواة عن شركة سعيد جريس قمصية 
 200 المشاركين  عدد  بلغ  قمصية.  جريس  وناصر 
وهدايا  دعما  المدرسة  قدمت  وطالبة،  طالب 

األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  في  أقيم 
اإلدارية  الهيئة  عضو  برعاية  مجاني  طبي  يوم 
الجمعة  زبانة  ماهر  الدكتور  الصحي  المستشار 
2018/4/27 شارك فيه نخبة من أطباء االختصاص 
ومختبرات طبية ومستودعات أدوية واختصاصية 

 تخريج دوري الصغار في لعبتي كرة القدم والسلة

اليوم الطبي المفتوح

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

فرق  لخمس 
وكأًسا  ومدربيها 
لجميع  تذكارية 
وبعد  المشاركين، 
قدمت  المباريات 

تغذية، وأشرف على النشاط األستاذ داهود دبابنة. 
أربع  منذ  يقام  اليوم  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
برنامج  متطلبات  من  وهو  المدرسة  في  سنوات 
االعتماد الصحي حيث سبق للمدرسة أن حصلت 

على المستوى الذهبي بهذا البرنامج.

ومندوبي  ألصحاب  التذكارية  الدروع  الحفل  راعي 
المؤسسات الداعمة بحضور مميز من أولياء األمور 
المباريات  بالصور وحضور  أبناءهم  الذين شاركوا 
كرة  فرق  عدد  بلغ  وحماسية.  رياضية  بأجواء 
السلة 8 فرق وعدد فرق كرة القدم 10 فرق وأشرف 
مع  بطارسة  أيوب  األستاذ  النشاط  تنظيم  على 
أثناء  وجود طبيب المدرسة الدكتور جميل داود 

التمرينات والمباريات.
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الزاوية الصحيةالزاوية الصحية

الفشل الكلوي
حيث   الكلى  لوظائف  المفاجئ  أو  البطيء  التوقف  هو 
إلى  يؤدي  مما  وظائفها  تأدية  على  القدرة  الكلى  تفقد 

اختالل عام في السوائل واألمالح في جسم اإلنسان .
الكليتان هما عبارة عن زوج من األعضاء على شكل حبة 
الفاصوليا تقعان على جانبي الجزء الخلفي من الجسم 
بالمنطقة التي تحت األضالع والتي من خاللها يمر الدم 
الفضالت وطرحها  و  والسموم  الشوائب   من  لتنقيته 

إلى خارج الجسم على شكل بول .
أنواع الفشل الكلوي 

هنالك نوعان من الفشل الكلوي :
تأدية  في  مفاجئ  خلل  وهو  الحاد  الكلوي  الفشل   •

الوظائف بشكل مفاجئ ولمدة تقارب بضعة أيام .
• الفشل الكلوي المزمن وهو خلل في تأدية الوظائف 
بشكل بطيء وقد يأخذ أشهرا عديدة أو سنوات من 
حيث  الكلية  لوظيفة  النهائية  المرحلة  إلى  الوصول 
مما  وظيفتها  عشر  من  أقل  إلى  عملها  نسبة  تقل 
يؤدي إلى نقص في كمية إدرار البول إلى أقل من )30 
على  القدرة  عدم  إلى  تتطور  قد  و  ساعة  لكل  مللتر( 

إخراج البول أو طرحه نهائيا .
 األسباب :

• التهابات الكلى الحادة المزمنة. 
• إصابة الجسم بأمراض مثل السكري والضغط .

• تناول بعض األدوية. 
من  متوازن  غير  الغذاء  فيها  يكون  غذائية  عادات   •

حيث النوع والكم. 
األعراض 

قد ال يشعر المريض بأية أعراض لفترة طويلة ولكن 
من أهم األعراض :

• الشعور بالتعب واإلرهاق الجسدي والذهني واضطرابات 
الحالة العصبية والنفسية. 

• نقص في معدل إدرار البول.  • ألم الخاصرة والبطن.
إلى  التورم  يتطور  السفلية وقد  األطراف  تورم في   •

باقي أنحاء الجسم. 
• أعراض ارتفاع ضغط الدم كالصداع والقيء.

• صعوبة التنفس •الضعف الجنسي • حكة بالجسم 
)الشحوب  وأعراضه  الدم  فقر   • الشهية  فقدان   •
العظام  التركيز(. ولين  التوازن وقلة  والدوار وفقدان 

لنقص فيتامين )د(  
التشخيص  

يعتمد التشخيص على عدة عوامل :
الفحص   • السريري   الفحص   • المرضية   السيرة   •
والكرياتن  اليوريا  والدم  الكلى  لوظائف  المخبري 
في الدم  • الصور الشعاعية • أخذ عينة من الكلية 

الدكتور عوده ال�صلمان

الفشل  درجة  ومعرفة  وفحصها 
عالج  إلى  المريض  يحتاج  وهل 

دوائي أو زراعة كلية.
العالج :

• الحمية الغذائية على أن يكون 
الكلوي  الفشل  مريض  غذاء 
قليل البروتين الذي يوجد بوفرة 
في البيض واللحوم والبقوليات.  

وكذلك  بالطعام  الموجود  الملح  كمية  خفض   •
والكريب فروت  المكسرات  الموجود في  البوتاسيوم 

والبرتقال. 
)د(   فيتامين  مثل  الفيتامينات  بعض  إعطاء   •

لتعويض النقص فيه. 
• أدوية لخفض ضغط الدم. 

• حقن اإليروبيوتين لعالج فقر الدم. 
للفشل  المسببة  األمراض  ومعالجة  السيطرة   •

الكلوي كالسكري. 
• الغسيل الكلوي : وهو عبارة عن عملية تنقية الدم 
اإلنفاذ  محلول سائل  مع  بمعاملته  السامة  المواد  من 

يشبه تركيبة البالزما.
البطن  الموجود في جوف  البيروتوني وهو  اإلنفاذ   •

كغطاء لجدار البطن و األحشاء. 
•  اإلنفاذ الدموي و يتم إخراج دم المريض من جسمه 
ثم  بتنقيته  يقوم  الذي  الفلترة  جهاز  عبر  تمريره  و 

إعادته إلى جسم المريض.
إذا   %95 حوالي  الزراعة  نجاح  ونسبة  الكلى:  زراعة   •
أو  كاألخ  المريض  أقارب  أحد  ومن  حًيا  المتبرع  كان 
األخت أو األب أو األم و 80% إذا كانت الكلية المتبرع بها 

من شخص متوف.
الجسدية  المريض  قدرة  تتحسن  الزراعة  )بعد 
الزراعة  بين  ما  قورن  وإذا  والجنسية،  والنفسية 
البعيد  المدى  وعلى  المادية  الناحية  من  والغسيل 

نجد أن الزراعة أقل كلفة (
الوقاية 

تتم الوقاية بمعالجة األسباب اآلنفة الذكر :
• كمعالجة االلتهابات البولية المتكررة. 

• عالج األمراض كمرض ضغط الدم. 
مستوى  على  والمحافظة  السكري  مرض  عالج   •

السكر في الدم في حدود النسبة الطبيعية.
• عدم تناول أية عقاقير طبية بدون استشارة الطبيب 

المختص و منها أدوية الروماتزم  والمسكنات.
الكلى  حصى  أو  الكلية  في  تشوهات  أي  معالجة   •

ومتابعتها. 
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الحلقة الثالثة من دورة ِإعداد وتدريب الخّدام الثانية
ورشة  الّروحّية  والشبيبة  األحد  مدارس  لجنة  مت  نظَّ
عمل بعنوان )ِإعداد المخيمات( الجمعة 2018/05/11 في 
الشميساني،   - األرثوذكسّية  الوطنّية  المدرسة  مقر 
حيث قام فريق التدريب بشرح آلية وأهداف المخيمات 
وللتهيئة  الجدد  والطلبة  الخّدام  تدريب  بهدف 
للعام  الصيفية  المخيمات  لموسم  واالستعداد 

وانتهت   .2018 الحالي 
الخّدام  بتقسيم  الورشة 
لتعمل  عمل  لمجموعات 
وتحضير  إعداد  على 
 .2018 لصيف  المخيمات 
 40 الورشة  في  شارك 
مراكز  مختلف  من  خادًما 
التابعة  األحد  مدارس 

لجنة الشبيبة االجتماعية تقيم مائدة محبة
راعي  سماوي  رومانوس  األب  قدس  بحضور 
الفحيص   – جيورجيوس  القديس  كنيسة 
للجنة  العامة  األمينة  النمس  سلمى  والدكتورة 
المرأة خريجة المدرسة الوطنية  الوطنية لشؤون 
األرثوذكسية – الشميساني أقامت لجنة الشبيبة 
واآلنسات  للسيدات  محبة  مائدة  االجتماعية 
الجمعة  ومؤازرين،  عاملين  من  الجمعية  عضوات 

.2018/4/27
الغوري  إميل  المهندس  رحب  اللقاء  بداية  وفي 
الشبيبة  لجنة  مقرر   / اإلدارية  الهيئة  عضو 
والدكتورة  رومانوس  األب  بقدس  االجتماعية  
الجمعية  دعوة  تلبية  على  وشكرهما  سلمى 
المؤسسة  هذه  من  جزء  أنهما  إْذ  اللقاء  لهذا 

العريقة، وقدمهما للتحدث إلى الحضور.
رومانوس  األب  قدس  بارك  اللقاء  بداية  وفي 
الثقافة  جمعية  وشكر  قصيرة  بصالة  الحضور 
للكهنة  رعايتها  على  األرثوذكسية  والتعليم 
وبعد  البلمند،  في  الالهوت  لدراسة  وإيفاده 
المقدس.  الكتاب  المرأة في  دور  تحدث عن  ذلك 
سلمى  الدكتورة  المدرسة  خريجة  تحدثت  كما 
النمس عن دور المرأة وتحديات المرأة العاملة في 
المجتمع، حيث تفاعل الحضور بالمشاركة وتوجيه 
األسئلة واالستفسارات والتساؤالت حول موضوع 

هذا النشاط في جو من األلفة والمحبة.
وتم  كافة  الحضور  جمعت  محبة  مائدة  ذلك  تال 

توزيع الورود على الجميع.

الواعدين  الطالب  من  مجموعة  جانب  ِإلى  للجمعية 
إْذ  للخدمة في مدارس األحد للسنوات القادمة. وإننا 
نودعهم على رجاء لقاء قريب بالحلقة الرابعة من دورة 
، فإننا نسأل المعلم له المجد  الخّدام  إعداد وتدريب 
أن ينعم عليهم بالسالم والفرح الدائم بالرب يسوع 

في خدمة ُفلك مدارس األحد بكل محبة وعطاء. 



14

(Qô≤ŸG ÖFÉf) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ,»eÉ£b Òª°S .O  ,  ¿Éª∏``°ùdG  √Oƒ````Y  .O  ¢Vƒ````Y  »``HÉ``L .Ω  ,¬ª‚ ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdGájƒ°†Yh

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

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

لأن امُلعطي امل�سروَر يُحبه اهلل
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�سر ذات الدخل املحدود لت�سديد الر�سوم الدرا�سية 

اأو امل�ساهمة يف ت�سديد جزء منها …
اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية الذين تكرموا باللتزام اإما 
بت�سديد الر�سوم �سنويا اأو جزء منها، املبادرة بالت�سال على الرقم9/ ٥٦٧٤٤١٨ -٠٦

فرعي ٢٧ ال�سيدة رىل.

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية – جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 

من العضو العامل

السيد شكري جورج سلفيتي
بالتهنئة بمنحه وساًما تقديرًيا  

)Order of the Crown (

لجهوده  تقديًرا  بلجيكا  ملك   – فيليب  الملك  جاللة  من 

المميزة في تعزيز العالقات االقتصادية بين األردن وبلجيكا.

ألف مبروك.

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

• الزميلة والخريجة ديما كرادشة وزوجها السيد هيثم هاني صنبر بالمولود هاني كما 

نهنىء الزميلة فاتن كرادشة بالحفيد الجديد هاني بتاريخ 2018/5/9.

• الزميل سليمان حداد من المدرسة الوطنية األرثوذكسية – الشميساني بتخرج نجله 

صخر حداد تخصص قانون من جامعة البلقاء التطبيقية.
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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 

المرحوم  شقيقها  بوفاة  الشميساني   – األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  نزهه  منى  الزميلة   •

باسم داود نزهه والعزاء موصول  للزميل خليل ناصر بوفاة شقيق زوجته منى والسيد خليل نصر 

عضو هيئة إدارية سابق بوفاة إبن خالة.

• المهندس كريم دحدله عضو سابق في لجنة البناء واألمالك بوفاة شقيقه المرحوم فهيم دحدله.

• الزميل ناصر مبروك من المدرسة الوطنية األرثوذكسية – الشميساني بوفاة والده المرحوم يوسف 

محمد مبروك.

•  الزميلين أسامه وبباوي فرج بوفاة والدهم كامل شكر فرج في مصر.  

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

بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ
 لشهرِ آيـــــار ٢٠١٨

 مبلغ ٤٤٠٨,٦٠٠ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

ر عن رأي كاتبها. المواضيع والمقاالت المنشورة على صفحات رسالة المحبة تعبِّ
أعداد رسالة المحبة موجودة على الموقع اإللكتروني للجمعية.

www.oes.org.jo

http://web.facebook.com/Group/330184267103467
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من أقوال الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي 

هكذا كما رأيتموه منطلًقا إلى السماء« )أع11:1( .   

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

تفسيرها
وبقوته  المتأله  البشري  بجسده  يسوع  صعد 
كانوا  وفيما  التالميذ،  أمام  السماء  إلى  الذاتية 
ظهر  السماء  إلى  منطلق  وهو  إليه  شاخصين 
ظهرا  »مالكان  )أع10:1(  أبيض  بلباس  رجالن  لهم 
بهيئة بشرية« وقاال لهم ما جاء في اآلية أعاله،  أي 
أنه كما صعد إلى السماء كذلك سوف ينـزل أي أنه 
سيأتي ثانية بجسده نفسه ألنه يبقى إلًها وإنساًنا 
وإلى األبد،  مشيًرا بذلك إلى المجيء الثاني ليدين 
سحاب  على  آتًيا  اإلنسان  ابن  »ويبصرون  الناس 

السماء بقوة ومجد كثير« )مت30:24( .
الجراح  القائم  جسده  على  حامال  السماء  إلى  صعد 

الناتجة عن الصلب )المسامير والحربة(،  تركها مفتوحة 
بأن  ويعترف  بالقيامة  ويؤمن  توما  يتحسسها  لكي 
المسيح إله وإنسان،  إْذ قال له »هات إصبعك إلى هنا 
وأبصر يديَّ وهات يدك وضعها في جنبي وال تكن غير 
ويتعرفوا  ليروا  ولليهود  )يو27:20(  مؤمًنا«  بل  مؤمن 
عليه يوم الدينونة »هوذا يأتي مع السحاب وستنظره 

كل عين،  والذين طعنوه« )رؤ7:1( .
صعود المسيح إلى السماء هو كمال األعياد السيدية 
وكل ما صنعه ألجلنا،  وهذا يدعونا إلى حفظ وصاياه 
واكتساب الفضائل وخاصة التواضع والمحبة واحتمال 
المحن والتجارب والعيش بقداسة كوننا هياكل اهلل 

وأعضاء جسده في الكنيسة المقدسة .


