
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 240( ال�شنة الواحدة والع�شرون حزيران 2015

كلمة العدد
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 (

اما اخلطر الذي يداهم �صبابنا وبناتنا فهو ذلك الفراغ الذي يف�صدهم. وهناك بع�ض التو�صيات الوالدنا يف العطلة ال�صيفية وعلى 
اأو حمامي وغريهم حتى ي�رشحوا  اأو مهند�ض  القيام بزيارة بع�ض ا�صحاب املهن مثل زيارة طبيب  االأهل االهتمام بها وهي 
لهم �صعورهم باالعتزاز عند ا�صتالمهم ل�صهاداتهم، وكذلك زيارة االقارب لتوثيق م�صاعر املودة واملحبة، ا�صافة الى الريا�صة 

والتى جتدد البعد النف�صي وتفرغ الطاقات عند ال�صباب، الن الريا�صة هي انبعاث للحياة من جديد .
لذا علينا ان نعلم اوالدنا االطالع على احلرف وبناتنا التدبري املنزيل وغريها من املهن وحث وت�صجيع اوالدنا على املطالعة حتى 

نكون �صعبًا قارئًا متابعًا ملا يجري يف العامل .

العطلة الصيفية

بقلم : �سيتا غاوي
ع�سو الهيئة الإدارية

جرت العادة ومنذ �صنوات طويلة وبعد كل مرحلة درا�صية منح طالب املدار�ض عطلة �صيفية حتى يتمكنوا 
بعد  االمام  الى  للتقدم  مف�صلية  كمرحلة  موؤقتة  براحة  التمتع  من  واالمتحانات  واملذاكرة  الدر�ض  عناء  بعد 

�صهرين ملرحلة جديدة ل�صفوف اعلى وكتب جديدة اأكرث ثراء باملعارف.
وهناك قول ماأثور »اذا اردت ان تعرف قيمة اأمة ومدى اهتمامها فانظر اليها وقت فراغها ماذا تفعل«. 

جمعية الثقافة والتعليم 
األرثوذكسية تكرم 

العاملني يف مؤسساتها 

صفحة 4

تخريج الفوج الواحد 
واألربعني

من روضة وهبة متاري

صفحة 6

السيدة نهى شنودة ترعى 
حفل تخريج الفوج الثالثني 

من روضة األشرفية

صفحة 7

لقاء العدد 
مع السيد 

الياس شفيق نينو

صفحة 9+8

هي  ال�صيفية  العطلة  اأو  االجازة  ان  النا�ض  من  كثري  يعتقد 
ف�صحة لالبتعاد عن الدرا�صة والثقافة والعلم وهذا خطاأ �صائع.
واالخالق  الك�صل  ويورث  امللل  يورث  خطر  الفراغ  ان 
اأن  ونالحظ  الوقت،  ال�صاعة  طريق  عن  والبحث  ال�صيئة 
الف�صائيات  النوم وم�صاهدة  اوالدنا يق�صون فرتة طويلة يف 
امام  واللعب  بال�صوارع  والت�صكع  االنرتنت  على  واللعب 

منازل وابواب اجلريان .
والإدارات  املدين  املجتمع  ملوؤ�ص�صات  وتو�صيتي  فن�صيحتي 
املتعة  خرباء  فيها  يقدم  متعددة  باأن�صطة  تقوم  ان  املدار�ض 
معدة  برامج  ال�صيفية من خالل  العطلة  والفائدة البنائنا يف 

من قبل اخت�صا�صني ال�صتغالل طاقاتهم املهدورة .
االر�ض  على  مت�صي  اكبادنا  بيننا  اوالدنا  ان  ابدًا  نن�صى  وال 
وان لهم يف اعناقنا م�صوؤولية تربيتهم وتوجيههم ليكونوا درعًا 
للوطن ومنوذجًا لالبداع، لتكون العطلة ال�صيفية نعمة ال نقمة.
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األيقونة في 
المفهوم 

األرثوذكسّي
يونانية Icon ومعناها �صورة، ر�صم،  االأيقونة كلمة 
�صبه، فاالأيقونة لي�صت لوحة جامدة )رغم تكوينها من 

مادة جامدة( بل هي تعليم حّي �صامل، تعليٌم اإلهّي.
ويعّرف االآباء االأيقونة بقولهم:

> االأيقونة معجم الهوتّي يحوي بداخله كّل التعاليم التي 
ميكن من خاللها اأن نتعّلم العبادة وال�صالة والعقيدة.

على  نافذة  ملّون،  مقّد�ض  كتاب  االأيقونة   <

االأبدّية، وهذا يعني اأنها ت�صعنا اأمام ال�صخ�ض املر�صوم 
وتدخلنا يف حوار معه.

 متت حماربة االأيقونات ما يقارب 120 عامًا، فبع�ض 
له  ر�صمًا  و�صاياه  يف  م  حرَّ اأّن الله  الهراطقة  قاله  ما 
الأّنه مل ُيَر وال ُيرى واإّن اإكرام االأيقونات غري جائز، 
وكان رّد الكني�صة االأرثوذك�صّية اأّننا عندما نر�صم امل�صيح 
نفعل ذلك ال لكي نر�صم فقط بل لكي نر�صم ذواتنا من 
لذلك  والقدي�صني،  امل�صيح  نكّرم  نحن  واأي�صًا  خالله. 
الكائن  بل  )اخل�صب-احلجارة(  املادة  نكّرم  ال  فنحن 
ال�صابع  امل�صكوين  املجمع  يف  جاء  كما  فيها،  املر�صوم 
املنعقد عام 787 م دفاعًا عن االأيقونات:« نحافظ على 
كل تقاليد الكني�صة حتى يومنا هذا بال تغيري اأو تبديل. 
لالأ�صخا�ض  املمثلة  ال�صور  �صنع  التقاليد  هذه  ومن 
تقليد  وهو  واالإجنيل،  الب�صارة  تاريخ  تروي  والتي 
مفيد من عدة وجوه، اإذ يظهر اأن جت�صد الكلمة اإلهنا هو 
حقيقة ولي�ض خيااًل اأو ت�صورًا، والأن ال�صور عدا ما 
ال�رشيفة،  امل�صاعر  اإ�صارات واإي�صاحات تنري  فيها من 
دعا  كما  فيها.  املكرمني  ب�صري  لالإقتداء  الرغبة  وتثري 
به  يقابل  الذي  نف�صه  باالكرام  االأيقونات  تكرمي  اإلى 

ال�صليب واالإجنيل املقد�ض.
الأيقونة يف الالهوت الأرثوذك�سّي:

 يف العهد القدمي، مل يكن الله قد ظهر للعيان، بل كان 
الع�رش  الو�صايا  حّرمت  لذلك  واأقواله.  باأفعاله  يظهر 
من  اخلوف  ب�صبب  لله  منحوت  اأو  ر�صم  اأي  �صنع 
الوقوع يف الوثنّية،  فالوثنّية هي ت�صنيم وتاأليه الأهواء 

عبادة  الوثنّية  الب�رش. 
ولكن  خلقناه!  نحن  اإله 
اإله الكتاب هو اإله يك�صف 
ولي�ض  هو  كما  ذاته  لنا 
ونريده.  نظّنه  كما 
)الله  امل�صيح  جت�ّصد  فبعد 
�صار  لنا(  ظهر  الّرّب 
االبن  نر�صم  اأن  ممكنًا 
يف اأيقونة الأّننا قد راأيناه 
)يوحّنا  و»وجدناه« 

الأب بندلميون فرح 
رئي�س دير حمطورة / لبنان

45:1(، االأيقونة هي وا�صطة مبعنى اأداة ت�صلنا بالله 
يف  لت�صعنا  االأيقونة  فتاأتي  �صاعاتنا،  كل  نغيِّبه  الذي 
الباب  اأنذا واقٌف على  بقوله:  »ها  ح�رشته وتذّكرنا 
اأقرع«. بوا�صطتها ي�صري الله يف و�صط حياتنا ويتخّلل 
الراأي،  ا�صتقامة  هي  فاالأرثوذك�صّية  اأعمالنا.  كل 

والراأي هو املوقف يف احلياة ولي�ض املعلومة.

اأيقونة اإتكاء يوحنا احلبيب على �صدر الرب
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موقفه  كان  اإذا  اأرثوذك�صّي  باأّنه  امل�صيحي  ُيعرف 
�صحيحًا، واملوقف ال�صحيح هو باخت�صار طلب روؤية 
ومن  اإليه  ن�صعى  من  هو  وهذا  ي�صوع.  ّب  الرَّ وجه 
ن�صتهي روؤياه. وحني ارتفعت �صور امل�صيح وقّدي�صيه 
عاليًا يف املجمع امل�صكوين ال�صابع ارتفع معها هذا الهدف 
وا�صحًا. وما اأيقوناتنا التي يف منازلنا وكنائ�صنا اإال دفُع 
هذا الهدف اإلى م�صاره ال�صحيح. روؤية الّربُّ ي�صوع 
يجب اأن ترتافق مع طهارة القلب الأّنه »طوبى الأنقياء 
القلوب فاإنهم يعاينون الله« لذلك طهارتنا  جتعلنا نرى 
االأيقونة فعاًل، وروؤية االأيقونة ُتعفِّف فينا امل�صلك وهذا 

هو االإكرام وال�صجود احلقيقّي لالأيقونات.
لذا  متعّددة،  رموز  االأرثوذك�صّية  االأيقونة  يف 
االأيقونات  رموز  اأهّم  فهم  اإلى  التو�صل  �صنحاول 
يف  ا�صتخدامًا  االأكرث  �صّيما  ال  كني�صتنا،  يف  املوجودة 
تطال  الرموز  اأّن  الليتورجيا. وجدير باالنتباه 
املالمح املر�سومة والألوان وهند�سة خطوط الأيقونة 

وتوزيع امل�صاهد وكذلك و�صعّية اجل�صد.
مالمح القدي�سني يف الأيقونات:

> الوجه: مييل اإلى الك�صتنائي الغامق.
> العينان: وُتر�صم وا�صعة مفتوحة الأّنها راأت اأعمال 

اخلالق وبوا�صطتها مّتت معرفة النامو�ض الروحّي.
�صماع  ح�صن  على  للداللة  كبرية  وُتر�صم  االأذن:   <

تعاليم الّرّب.
طويل  ب�صكل  ومن�صاب  الطبيعي  من  اأكرب  االأنف:   <

ورفيع ويرمز اإلى اأّنه مل يعد يقوم بوظيفته بل �صار 
ي�صتن�صق الرائحة الذكّية الروحّية.

نحو  والّروح  النف�ض  ارتقاء  اإلى  ويرمز  الطول:   <

خالقها.
> الهالة: وترمز اإلى املجد االإلهّي الذي يغمر القّدي�ض 
بالراأ�ض  حتيط  وهي  القّدي�صني  من  ال�صادر  والنور 

الأّنه مركز الّروح والفكر والفهم.
> املعدة النافرة: وترمز اإلى االأمل.

ومن مّيزات الفن البيزنطّي اأّنه ال يهتّم كثريًا باإظهار 
من  يقرتب  اأن  يحاول  بل  للقّدي�ض  احلقيقّي  ال�صكل 
مالحمه ال�صخ�صّية ويهتّم ب�صورته اخلالدة فهو يحاول 

اأن ير�صم القّدي�ض ال ب�صكله العاملّي بل باالأبدّي.
الألوان:

> اأحمر قامت: يرمز اإلى االإن�صانّية املتاأملة، واإلى حمّبة 
امل�صيح واإلى االألوهة.

> االأزرق: رمز املعرفة التي ال ُتدَرك بالعقل ولكن 

بالقلب. ويرمز اإلى املجد االإلهّي.
> االأخ�رش: يرمز اإلى التجديد واإلى الطبيعة الب�رشّية.

امُللك االأبدّي الذي ال  اإلى االأبدّية،  الذهبّي: يرمز   <
�ض على اللون الذهبّي(. يفنى )كّل االأيقونات توؤ�َصّ

> االأ�صفر: يرمز اإلى النور االإلهّي.
> االأبي�ض: يرمز اإلى الطهارة، واإلى توّهج النور االإلهّي.
> االأ�صود: يرمز اإلى ال�صياع واملجهول واإلى ظلمة 

اخلطيئة واملوت.
> البّني: يرمز اإلى االأر�ض، فاآدم االأول من تراب.

من  مزيج  )وهو  بالله  االحتاد  اإلى  البنف�صجي: يرمز   <

االأزرق، طبيعة الب�رش، واالأحمر، رمز الطبيعة االإلهية(.
على  والداللة  العقيدة  اإبراز  يف  دوٌر  لالأيقونة  اإذًا، 
يربز  االأرثوذك�صّي  الت�صوير  فن  االإميانّية.  احلياة 
د الذي اأُعيدت والدته باملحّبة االإلهّية حيث  العامل املمَجّ
االأرثوذك�صّي  الفّن  يهتّم  تغيب. ال  ال  التي  ال�صم�ض 
اأن  يحاول  بل  الفيزيولوجّي،   الطبيعّي  بال�صكل 
فّنًا  لي�ض  الفكر واالإميان. وهو  ي�صتخدمه كتعبري عن 
�صخ�صّيًا اإذ ال يعرِبّ عن االإدراك ال�صخ�صّي للفنان بقدر 

ما يعرِبّ عن اأهمية اإمياءات االإعالن االإلهّي.

اأيقونة �صفعاء االردن
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
تكرم العاملين في مؤسساتها

ع�صاء  حفل  االأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة  جمعية  اأقامت 
اجلمعية  مركز  يف  للعاملني  تكرميًا   2015/6/13 ال�صبت 
من  بدعاء  احلفل  بدىء  لها.  التابعة  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
النجاحات  من  املزيد  فيها  متنى  خوري  باج�ض  االأب  قد�ض 
التعليمية، واأن يحفظ رئي�ض واأع�صاء  للجمعية وملوؤ�ص�صاتها 
كما  العاملة،  اللجان  اأع�صاء  وجميع  االإدارية  الهيئة 
اأداء  يف  والنجاح  وال�صعادة  ال�صحة  العاملني  جلميع  متنى 
ر�صالتهم الرتبوية والتعليمية واأن مين الله على بلدنا باالأمن 
الدكتور  االدارية  الهيئة  رئي�ض  القى  ذلك  وبعد  واالأمان. 
اح�صان حمارنة كلمة عرب فيها عن �صكره الإدارات املدار�ض 
والريا�ض وجلميع املعلمني والعاملني ومتنى لها حتقيق املزيد 

من النجاحات، كما وهناأ الزميالت والزمالء املكرمني.
املكرمون خلدمة ثالثني عامًا:

ال�صيدة زهية خليل ابراهيم �صداد.
ال�صيدة خولة عبد الفتاح ر�صيد

اأما املكرمون خلدمة خم�سة ع�رش عامًا فهم:
ال�صيدة النا اليا�ض �صفيق �صاهني.  

قد�ض االأب جري�ض توفيق عيد �صماوي.
ال�صيدة جوانا هاين �صليمان امل�صنات.

االأ�صتاذ اأ�رشف ابراهيم �صامل الفاخوري.
اأنغام  على  الع�صاء  طعام  اجلميع  تناول  ذلك  بعد 
على  للعاملني  اجلوائز  توزيع  مت  كما  املو�صيقى، 

بطاقات الدخول واإلتقاط ال�سور التذكارية للمكرمني 
مع الهيئة االإدارية .

كلمة رئي�س الهيئة الإدارية الدكتور اح�سان حمارنة 
يف احلفل.

ايها احلفل الكرمي
ارحب بكم اأجمل ترحيب با�صمي وبا�صم اع�صاء الهيئة 
االدارية جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية يف حفلنا 
اجلمعية  موؤ�ص�صات  يف  العاملني  لتكرمي  هذا  ال�صنوي 
الذين  العاملني  اولئك  وباالخ�ض  املختلفة  ومدار�صها 

اأم�صوا ال�صنني الطويلة يف خدمة موؤ�ص�صاتنا التعليمية.
ان املعلم هو حجر الزاوية بالعملية الرتبوية، ودوره 
حموري وا�صا�صي يف قيادة العمل الرتبوي. انه املثل 
توؤ�ص�ض  التي  الوطنية  بالرتبية  االهتمام  نحو  االأعلى 
تبعا لقيم االأمة ومبادئها، فهي تغذي العقل بالعلوم، 
والنف�ض باالأخالق. وهناك تالزم  ما بني تغذية العقل 
والنف�ض لتن�صئة جيل يحب االأر�ض ويحمي االأمة من 
االأخطار املحدقة بها ، جيل ي�صنع ال�صخ�صية العربية 
الوطنية، فوراء كل اأمة عظيمة تربية وطنية اأ�صيلة. 
وهنا ال بد من التاأكيد اأن روؤية جمعيتنا، جمعية الثقافة 
االنتماء،  وطني  جيل  لتن�صئة  االأرثوذك�صية،  والتعليم 
قبل  الوطنية  على  توؤكد  التي  مدار�صنا  ا�صم  يرتجم 
وهيئة  اداري  بكادر  اال  تتحقق  لن  االرثوذك�صية، 

�صورة جماعية لرئي�ض واأع�صاء الهيئة االإدارية مع املكرمني
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تدري�ض ذات كفاءة عالية. ومن هنا نوؤكد على دوركم 
واملعرفة  بالعلم  وت�صليحه  اجليل  هذا  لتن�صئة  امل�رّشف 
واالنتماء الوطني الذي ي�صتمد قوته من املناهج الوطنية 
املتطورة التي �صتوؤدي بالنهاية خللق م�صتقبل اأف�صل يعيد 
انتاج املفاهيم االأ�صيلة المتنا العربية بعيدا عن التع�صب 
االأ�صا�صية  الق�صية  نحو  توجيهها  الإعادة  واالنغالق 

لالمة العربية ق�صية فل�صطني وقد�صها املقد�ض.
ومع التاأكيد على هذه الثوابت الوطنية ودور املعلم يف 
تعزيز هذه القيم ال بد من التاأكيد على ان جمعيتنا لن 
للعاملني يف  العام  الو�صع  اأجل حت�صني  تاألو جهدا من 

املدار�ض واملوؤ�ص�صات الوطنية االإثوذك�صية كافة.
اطراف  جمع  تعاون   يتطلب  هذا  اجلمعية  عمل  ان 
اأمور  واولياء  ومعلمني  ادارة  من  التعليمية  العملية 

للمحافظة على املكانة املتميزة التي تتمتع بها املدار�ض 
الوطنية االأرثوذك�صية.

التعليمي  بامل�صتوى  طلبتنا  اأمور  اأولياء  ر�صى  اإن 
كافة  ال�رشف  باأوجه  اهتمامنا  مع  الأبنائهم  والنف�صي 
من اثاث ومواد تعليمية وخمتربات وطاقة ، �صينعك�ض 
ايجابا على كل فرد من العاملني مبوؤ�ص�صاتنا التعليمية.

يف اخلتام ا�صكر كل واحد منكم،  انتم  اأعمدة اجلمعية 
واملدار�ض على ما تقدموه  للمجتمع املحلي وجلمعيتكم 

ال�صاخمة باالعايل.
اتقدم بجزيل ال�صكر واالمتنان ب�صكل خا�ض للعاملني 
الذين اأم�صوا �صني اأعمارهم بخدمة املدار�ض والتي ان 
دلت  على �صيء فامنا تدل على �صدق الوالء واالنتماء 

جلمعيتكم ومدار�صكم وجمتمعكم.

ال�صيدة رانيا �صابيال نيابة عن ال�صيدة زهية ابو خ�رش

ال�صيدة النا �صاهني

ال�صيدة جوانا م�صنات

ال�صيدة خولة عبد الفتاح 

االأب جري�ض �صماوي

اال�صتاذ ا�رشف فاخوري
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تخريج الفوج الواحد واألربعين
ثالث  على  طفل   )200( عددهم  والبالغ  متاري  وهبة  رو�صة  اأطفال  من  واالأربعني  الواحد  الفوج  تخريج  مت 
ونائب  حمارنة  اح�صان  الدكتور  االأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة  جلمعية  االدارية  الهيئة  رئي�ض  برعاية  جمموعات 
ال�صيد جورج م�صحور يومي اخلمي�ض واجلمعة  ال�صيدة نهى �صنودة وع�صو الهيئة االإدارية  رئي�ض الهيئة االدارية 
27-2015/5/28 حيث بداأ االحتفال بال�صالم امللكي و�صالة مباركة من االآباء االأجالء االأب رومانو�ض �صماوي 
واالأب الك�صيو�ض قاقي�ض واالأب الدكتور ابراهيم دبور والقاء  كلمة من قبل كل من رئي�ض الهيئة االدارية الدكتور 
اح�صان حمارنة ونائب الرئي�ض ال�صيدة نهى �صنودة وع�صو الهيئة االإدارية ال�صيد جورج م�صحور ومديرة الرو�صة 
توزيع  مت  احلفل  نهاية  ويف  الرو�صة.  اأطفال  قدمها  اأغان  جمموعة  احلفل  تخلل  خ�رش.  اأبو  �صداد  زهية  ال�صيدة 

ال�صهادات على االأطفال اخلريجني.

الدكتور اح�صان حمارنة

االأب الك�صيو�ض قاقي�ضاالأب رومانو�ض �صماوي االأب الدكتور ابراهيم دبور

ال�صيدة نهى �صنودة ال�صيد جورج م�صحور ال�صيدة زهية �صداد اأبو خ�رش
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حفل تخرج الفوج الثالثين من أطفال روضة الوطنية 
األرثوذكسية/ األشرفية

يف جو �صادة الفرح والرتقب مت تخرج الفوج الثالثني من اأطفال رو�صة الوطنية االأرثوذك�صية/االأ�رشفية حتت رعاية 
الهيئة  اأع�صاء من  �صنودة  وبح�صور  ال�صيدة نهى  االأرثوذك�صية  الثقافة والتعليم  االإدارية جلمعية  الهيئة  نائب رئي�ض 
االإدارية واأولياء اأمور االأطفال يف م�رشح فوؤاد يغنم يف املدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية وذلك يوم االحد 2015/5/31 
حيث بداأ االحتفال ب�صالة مباركة من قد�ض االأب الك�صيو�ض قاقي�ض وتقدمي كلمة من قبل نائب رئي�ض جمعية الثقافة 
والتعليم االأرثوذك�صية ومديرة الرو�صة د.مي�صون عكرو�ض وقد تخلل احلفل جمموعة اأغاٍن  قدمها اأطفال الرو�صة. 

ويف نهاية احلفل  وزع راعي احلفل بتوزيع ال�صهادات على االأطفال اخلريجني وعددهم )48( خريجًا.
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لقاء العدد مع 
السيد إلياس 
شفيق نينو

املوؤ�ص�صني  الرواد  كاأحد  املحبة  ر�صالة  يف  بكم  نرحب 
الثقافة  جمعية  تاأ�صي�ض  يف  وامل�صاهمني  االأحد  ملدار�ض 
والتعليم االأرثوذك�صية ومن الذين قدموا خدمات جلى 
للنهو�ض بهذه اجلمعية وحتقيق اأهدافها ال�صامية. ومن 
نافلة القول اأنكم غنيون عن التعريف،  ولكن لالإ�صتفادة 
من التعرف على اأفراد عائلتكم الكرمية، نرجو منكم 

التف�صل بتقدمي ذاتكم الى قراء ر�صالة املحبة.
• اليا�ض �صفيق نينو من مواليد يافا عام 1937 متزوج من 
ال�صيدة �صلوى يونان خوري ولنا ابنة وثالثة اأوالد تخرجوا 

جميعًا من املدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية/ ال�صمي�صاين.
االإكلرييكية  املدر�صة  يف  الثانوية  درا�صتي  اأنهيت   •

االأرثوذك�صية )مار مرتي( يف القد�ض عام 1957.
اإدارة االأعمال، والزمالة  املاج�صتري يف  اأحمل درجة 

يف اجلمعيات املهنية الدولية التالية:
. AIA جمعية املحا�صبني الدولية/ بريطانيا •

.CMA جمعية املحا�صبني الوطنية املعروفة حاليًا بالـ •

• جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين يف ال�رشق االأو�صط.
• جمعية املحا�صبني القانونيني االأردنيني.

•  جمعية املجمع العربي الدويل للمحا�صبني القانونيني.
) ع�صو هيئة ادارية(

• ع�صو معهد االدارة الربيطاين.

• ع�صو معهد االدارة االأمريكي.
• ع�صو جمعية امللكية الفكرية.

• ع�صو معهد ال�رشائب الدويل.
• ع�صو عامل يف النادي االأرثوذك�صي.

• ع�صو يف اجلمعية االأرثوذك�صية.
• ع�صو يف املجل�ض االأرثوذك�صي املركزي.

• ع�صو يف جمعية الرملة اخلريية.
والتعليم  الثقافة  جلمعية  فخري  ح�صابات  مدقق 
االأرثوذك�صية ومدار�صها من عام 1967 ولغاية 1992 
متطوعًا، كما قمت بتاأ�صي�ض اأق�صام املحا�صبة يف املدار�ض 

للبطريركية  التابعة 
يف  االأرثوذك�صية 
الفحي�ض،  عمان، 

مادبا، والعقبة.
اأما بالن�صبة الأبنائي.

متزوجة  النا   •
نادر  ال�صيد  من 
ثالثة  ولهم  قرم�ض 
يف  يدر�صون  اأوالد 
الوطنية  املدر�صة 

االأرثوذك�صية/ ال�صمي�صاين وحتمل درجة اللي�صان�ض يف 
جمازة  حمامية  وهي  االأردنية  اجلامعة  من  احلقوق 
يف املحاماة من نقابة املحامني. زاولت مهنة املحاماة 
الوطنية  املدر�صة  يف  التعليم  الى  حتولت  ثم  لفرتة 
دبلوم  على  حا�صلة  وهي  ال�صمي�صاين   / االأرثوذك�صية 
تربية دينية م�صيحية ودبلوم عايل يف الرتبية كما اأنهت 

متطلبات درجة املاج�صتري يف الرتبية.
• االإبن االأكرب �صفيق اأعزب يحمل درجة البكالوريو�ض 
 CPA يف املحا�صبة من اجلامعة االأردنية و�صهادتي ال
و ال CFA ،وهو مدقق ح�صابات جماز يف االأردن 
االأردنيني.  القانونيني  املحا�صبني  جمعية  يف  وع�صو 
يف  الداخلي  التدقيق  ل�صعبة  رئي�صًا  البحرين  يف  عمل 
ولها  البحرين  مركزها  كربى  ا�صتثمارية  جمموعة 

فروع خارجية.
االأعمال  اإدارة  البكالوريو�ض يف  • ع�صام يحمل درجة 
من اجلامعة االأهلية كما يحمل الدبلوم العايل يف املحا�صبة، 
متزوج من كر�صتني خوري وله ولدان وبنت يدر�صون 
يعمل  ال�صمي�صاين،  االأرثوذك�صية/  الوطنية  املدر�صة  يف 

مدير تدقيق داخلي يف جمموعة الناعوري.
• منري متزوج من النا دبابنة وله طفل، ويحمل درجة 
كما  االأهلية،   اجلامعة  املحا�صبة من  البكالوريو�ض يف 
مدير  ويعمل   MBA وال   CFA ال  �صهادتي  يحمل 

ا�صتثمار رئي�صي يف �صندوق االإ�صتثمار الفل�صطيني.
تاأ�صي�ض  يف  االأولى  البدايات  عن  حتدثنا  اأن  نرجو   •

مدار�ض االأحد وماذا كانت الغايات املبتغاة منها.
بداأت فكرة تاأ�صي�ض مدار�ض االأحد عام 1950 وكانت 
ت�صمى با�صم جمعية مدار�ض االأحد االأرثوذك�صية والتي 
هي نواة جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية، والتي 
فروع:  اأربعة  لها  وكان   1958 عام  ر�صميًا  �صجلت 

ماركا- الها�صمي ال�صمايل- التاج- والن�رش.
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اأربعة ع�رش مركزًا يف خمتلف  االأحد  واالأن ملدار�ض 
العام 1992 قمت بو�صع نظام  اململكة. ويف  مناطق 
ملدار�ض االأحد وتاأ�صي�ض مركز التاأهيل الديني بالتعاون 
مع االأ�صتاذ ابراهيم قاقي�ض والذي مينح �صهادة الدبلوم 
خا�ض.  نظام  له  وو�صع  امل�صيحية  الدينية  الرتبية  يف 
بواقع  م�صاقًا  ع�رش  ثمانية  الربنامج  هذا  يف  ويّدر�ض 
املتخرج  نهايتها  يف  مينح  درا�صية  �صاعة  و�صتني  �صبع 
لتدري�ض  يوؤهله  والذي  امل�صيحية  الدينية  الرتبية  دبلوم 
مادة الرتبية امل�صيحية. كما قمت باإعداد مناهج تدري�ض 
الدين امل�صيحي لل�صفوف ال�صتة االأولى واعداد مراجع 

اآبائية وعقائدية  والهوتية وعددها �صتة.
بالتعاون  ال�رشق االأو�صط  �صند�صمو�ض  تاأ�صي�ض  كما مت 
ال�صبيبة االأرثوذك�صية/ لبنان، وكانت تعقد  مع حركة 
فل�صطني،  االأردن،  وت�صم  االأردن،  يف  اجتماعاتها 

�صوريا، لبنان وم�رش.
العامة  الهيئات  اجتماعات  يف  اجلمعية  بتمثيل  قمت  كما 
والتي  )�صند�صمو�ض(  العاملية  االأرثوذك�صية  ال�صبية  لرابطة 
كما  العامل.  يف  االأرثوذك�صية  البطريركيات  جميع  متثل 
انتخبت مدققًا فخريًا حل�صابات ال�صند�صمو�ض لعدة �صنوات.

كما قمت باعداد مراجع وكتب عّدة منها:
طريق اخلال�ض ) �رش التوبة واالعرتاف(.
حياة ال�صيدة العذراء مرمي) ينبوع احلياة( .

من �صري القدي�صني.
االأ�رشار يف الكني�صة االأرثوذك�صية.

تف�صري د�صتور االميان االأرثوذك�صي واملجامع املقد�صة امل�صكونية.
جلميع  جتميع  عن  عبارة  وهي   ( روحية  مقاالت 

املقاالت الروحية التي كتبتها منذ عام 
1995 ولغاية 2014(.

تف�صري اآيات من الكتاب املقد�ض تن�رش 
ال�صفحة  يف  املحبة  ر�صالة  يف  �صهريًا 
تعاليم  من  عنوان  حتت  االأخرية 

ال�صيد امل�صيح له املجد.
االأخوة  بع�ض  مع  اأ�ص�صت  كما 
االأع�صاء يف اجلمعية يف العام 1968 
يعقوب  وهم  االأرثوذك�صية  ال�صبيبة 
زكي  فا�صة،  جمدولني  خوري، 
حنا  ثيودو�صي،  فريد  نور�صي، 
اندراو�ض  عّناب،  رجا  حنا،  وديع 
فا�صة  نهى  زغلول،  �صهام  عّناب، 
رئي�ض  اأول  وكنت  طّبه.  ومي 

لل�صبيبة االأرثوذك�صية.
• نرجو اأن حتدثنا عن دوركم يف جمعية الثقافة والتعليم 
يف  االأع�صاء  اأقدم  من  كونكم  حيث  من  االأرثوذك�صية 
هيئتها االدارية وكرئي�ض لهذه الهيئة يف الفرتة ال�صابقة.

عام  االأحد  ملدار�ض  مر�صدًا  اجلمعية  اإلى  ان�صممت 
هيئتها  ويف  العامة  هيئتها  يف  وع�صوًاعاماًل   1957
مدار�ض  للجنة  مقررًا  وكنت   ،1992 عام  االدارية 
ومقررًا   2012 العام  لغاية  لل�صندوق  واأمينًا  االأحد 
للجنة الثقافية حتى تاريخه حيث انتخبُت رئي�صًا للهيئة 
االدارية للفرتة من 2012 اإلى 2014 وكنت الرئي�ض 

ال�صاد�ض للهيئة االدارية.
واأثناء رئا�صتي ح�صلت املدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية 
العاملي  املدار�ض  جمل�ض  من  الدولية  االعتمادية  على 
واجنازه  االأرينا  جممع  بناء  يف  العمل  بدء  كما   CIS

خالل فرتة رئا�صتي.
• نرجو كذلك اأن حتدثنا عن عملكم املهني يف جمال التدقيق 

املحا�صبي لعدد من املوؤ�ص�صات وال�رشكات يف االأردن.
مدققي  جمعية  ويف  املحا�صبة  ديوان  يف  م�صجل  اأنا 
 ،37 الرقم  حتت  االأردنيني  القانونيني  احل�صابات 
ال�رشكات  من  كبري  لعدد  احل�صابات  بتدقيق  قمت  وقد 
واملوؤ�ص�صات مبختلف اأنواعها. كما اأنني وكيل لت�صجيل 

العالمات التجارية واالخرتاعات.
ويف النهاية اأمتنى جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية 
املزيد من النجاحات والتقدم والنماء ولرئي�ض واأع�صاء 
خدمًة  التطوعي  عملهم  يف  التوفيق  االدارية  الهيئة 

لالأرثوذك�صية والأبناء وطننا الغايل.
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• امللتقى الطالبي الأردين الثالث ع�رش لأ�سدقاء القد�س:
امللتقى الطالبي  ال�صيدة نهى �صنودة  افتتحت  الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية  الهيئة االدارية جلمعية  نيابة عن رئي�ض 
االأردين الثالث ع�رش الأ�صدقاء القد�ض مب�صاركة عدة مدار�ض خا�صة االأربعاء 2015/5/20 بح�صور رئي�ض هيئة 
املديرين االأ�صتاذ مو�صى ناجي �صعبان الذي األقى كلمة رحب بها باحل�صور والطلبة امل�صاركني.  وعر�صت املدار�ض 
اأبحاثها حول مدينة القد�ض وكان مو�صوع البحث الذي تقدمت به مدر�صتنا حول تهجري امل�صيحيني من مدينة القد�ض.  
كما قدمت فرقة الدبكة ال�صعبية للمدر�صة عر�صًا فنيًا. ويف نهاية امللتقى قدمت ال�صيدة نهى �صنودة الدروع للمدار�ض 

والطلبة امل�ساركني. مت هذا الن�ساط با�رشاف الأ�ستاذ �سليم البندك.

• ختام دوري ال�سغار:
برعاية رئي�ض هيئة املديرين اال�صتاذ مو�صى ناجي �صعبان  اقيمت املباريات اخلتامية لدوري ال�صغار  للف�صل الدرا�صي 
الثاين للعام 2014 / 2015 يف لعبة كرة القدم وال�سلة بح�سور مندوبي املوؤ�س�سات الداعمة للن�ساط وجمع رائع 
للطالب  الهدايا  الداعمة ومدربي  الفرق  وتقدمي  املوؤ�ص�صات  تكرمي  الكرام حيث جرى خالله  االأمور  اأولياء  من 
امل�صاركني يف اجواء عائلية متميزة.  قام بتدريب فرق كرة القدم  املدربون احمد خليل ، خالد دخل الله ، معن 

عبدالرحمن  عزمي   ، مزاهرة 
عالء  و  ال�صعالن  ،حممد 
كرة  فرق  ومدربو  ال�رشاف، 
منري   ، ع�صفور   نايف  هم  ال�صلة 
خلف ، ابراهيم حماتي ، جوليانا 
و�صارك  ال�صناع.   النا  و  حداد 
وطالبة  طالبًا   174 الدوري   يف 
 15 االأعمار �صكلوا  خمتلف  من 
كرة  دوري  بني  موزعني  فريقًا 
القدم. ي�رشف  ودوري  ال�صلة 
يف  ال�صغار  دوري  تنظيم  على 
الريا�سي  الن�ساط  مدير  املدر�سة 

ايوب يو�صف بطار�صة
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• اليوم الطبي:
االأرثوذك�صية/ الوطنية  املدر�صة  حر�ض  من  انطالقًا 
املدر�صي  املجتمع  توعية  يف  امل�صاهمة  على  ال�صمي�صاين 
بالفحو�سات  والتعريف  ال�سحية  احلياة  باأمناط  واملحلي 
ب�صكل م�صتمر،  بها  القيام  االأ�صا�صية وب�رشورة  الدورية 
املحلي اجلمعة  للمجتمع  يومًا طبيًا جمانيًا  املدر�صة  اأقامت 
2015/5/22 حيث ان هذا اليوم هو من �صمن متطلبات 

• اأ�سبوع �سحة واأمان على طول:
ن�ساط بعنوان » �سحة واأمان على طول« حيث  اأ�سبوع  اأقيم  للمرحلة )8-6(  ن�صاطات االر�صاد الرتبوي  �صمن 
توعية  بهدف  واالجتماعي  الرتبوي  االر�صاد  يف  املتخ�ص�صني  من  نخبة  األقاها  املحا�رشات  من  جمموعة  عقدت 
الطلبة باملوا�صيع التالية: م�صار التدخني واملخدرات، اجلرائم االلكرتونية، االرادة والطموح و التغذية والب�رشة 

با�رشاف املر�صدين الرتبويني جمدي م�رشب�ض ومي حوامتة.

اعرف كني�ستك
)من �سمن ن�ساط »اعرف كني�ستك«( قامت جمموعة 
مدار�ض  للجنة  التابعة   ”Focus Group”الفوك�ض
االأحد بزيارة اإلى كني�صة الروح القد�ض / عجلون يوم 
االإثنني املوافق 2015/06/01 ومب�صاركة 43 �صخ�صًا 
ح�رشوا خدمة القدا�ض االلهي االحتفايل مبنا�صبة اثنني 
مبائدة  املجموعة   �صاركت  ثم  ومن  القد�ض.  الروح 
غريغوريو�ض  االيكونوم�ض  قد�ض  ومعايدة  املحبة 

الريحاين راعي الكني�صة بعيد الكني�صة.

ال�ستقالل/  بعيد  الحتفال  يف  امل�ساركة 
امانة عمان الكربى

�صارك كورال  اأ�رشف فاخوري  املعلم  اإ�رشاف  حتت 
املدر�صة يف االحتفال بعيد اال�صتقالل الذي اأقيم يف اأمانة 
رعاية  حتت  املو�صى  �صليمان  مكتبة  الكربى-  عمان 
من  جمموعة  ومب�صاركة  العبادي  ممدوح  الدكتور 
الفنانني االأردنيني وذلك يوم اخلمي�ض 2015/6/11.

برنامج االعتماد الوطني للمدار�ض ال�صحية، وقد تطوع لهذا اليوم نخبة من اأطباء االخت�صا�ض )طبيب عام، اأطفال، 
عيون، اأ�صنان، باطني/�صكري، ن�صائية وتوليد( باال�صافة الى اأخت�صا�صية تغذية، خمتربات طبية، م�صتودعات اأدوية 
و�صيدلة وقاموا خالله بتقدمي اال�صت�صارات الطبية للمراجعني و�رشف و�صفات طبية وتقدمي فحو�صات خمربية جمانية.

وبعدها قامت املجموعة بزيارة منطقة مار اليا�ض حيث قام الدليل ال�صياحي املوجود باملنطقة بال�رشح املف�صل عن 
قد�صية املكان.
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الرعاف: نزيف 
األنف

واحدة  فتحة  من  االأنف  من  الدم  �صيالن  هو  الرعاف 
اأو الفتحتني. و يحدث يف الفئات العمرية من) 10-2( 
�صنوات و )50-80( �صنة ، و يح�صل الرعاف اأو نزيف 
الدم من االأوعية الدموية الرقيقة، حيث حتتوي بطانة 
الداخلي و االأو�صط  الكثري منها يف اجلزء  االأنف على 
من جتويف االأنف ، حيث تعمل هذه االأوعية الدموية 

على تدفئة الهواء الذي نتنف�ض من خالل االأنف.
اأ�سكال الرعاف

هناك �صكالن للرعاف اأو النزيف االأنفي :
االأول اأمامي من اجلزء االأمامي لالأنف  و هو اأحادي 

اجلانب اأي من فتحة واحدة 
الثاين خلفي من اجلزء اخللفي من التجويف االأنفي و 

يت�رشب عادة اإلى البلعوم و الفم 
اأ�سباب الرعاف: 

معروفة  غري  الرعاف  حاالت  من   %90 حوايل 
من  فقط   %10 و   Idiopathic ت�صمى  و  االأ�صباب 

احلاالت معروفة ال�صبب و تق�صم اإلى:
 اأ�صباب مو�صعية : اأ- �رشبة اأو اإ�صابة االأنف اأو ك�رش 

عظمة االأنف اأو احلاجز االأنفي 
الدموية يف  ال�صعريات  ب- �صعف و رقة االأوعية و 

الغ�صاء املخاطي املبطن لالأنف 
ج- خدو�ض اأو جروح نتيجة حركة االأ�صبع باالأنف 

اأو اإ�صتعمال ج�صم غريب 
اأو  الربيع  بح�صا�صية  ي�صمى  ما  اأو  االأنف  ح�صا�صية  د- 

اإلتهاب اجليوب االأنفية 
خ- اأورام االأنف و اجليوب االأنفية و البلعوم االأنفي 

و- نزالت الربد و بعد العمليات اجلراحية 
ع- التعر�ض لتيار هواء جاف مما يوؤدي اإلى جفاف 

و ت�صقق الغ�صاء املخاطي االأنفي 
�صيولة  الدم مثل زيادة  اأمرا�ض  اأ-   : 2(اأ�صباب عامة 

الدم      ب-  نق�ض ال�صفائح الدموية 
ج- خلل يف عوامل التجلط الدموي   د- اإرتفاع �صغط الدم 
و- اأمرا�ض الكلى مثل الف�صل الكلوي و كذلك الف�صل الكبدي 

ع- اأمرا�ض القلب مثل �صيق ال�صمام امليرتايل 
بع�ض  نق�ض   – اللوكيميا  مثل  الدم  �رشطانات  ف- 

k الفيتامينات مثل فيتامني )ج( اأو
احلمى  اأمرا�ض  بع�ض  ق- 

الروماتزمية .
و  املزمنة  و  احلادة  االلتهابات  ك- 

خا�صة التهاب اجلهاز التنف�صي العلوي 
ل- االإكثار من �رشب الكحول و اخلمور. 
العالجات  بع�ض  اإ�صتعمال  م- 
اأو  االأ�صربين  مثل  للدم  املميعة 

الدكتور
عودة ال�سلمان

الورفرين اأو الهربين 
 اأعــرا�س الرعاف: 

يف  الدموية  ال�صعريات  و  االأوعية  من  النزيف  يح�صل 
االأنف ب�صهولة و خا�صة عند التعر�ض الأحد العوامل �صابقة 
الذكر ، حيث يح�صل النزيف غالبا فجاأة دون �صابق اإنذار 
و اأحيانا اأثناء النوم . وغالبا يكون النزيف من جهة واحدة 

من االأنف و تكون اأقل يف اجلهتني كمية الدم قليلة .
عالج الرعاف

اأن اأهم خطوة يف العالج الهدوء و الرتوي و عدم الفزع 
على  املحافظة  فهي  التالية  اخلطوة  اأما  و  اخلوف،  و 
�صالمة نف�ض امل�صاب وجتنب اإ�صتن�صاق الدم الأن الرعاف 

يكون ب�صيطًا ويكون عالجه يف املنزل بالطرق التالية :
اإلى االأمام  الراأ�ض  اإنحناء  اجللو�ض يف و�صع قائم مع 

قليال و ذلك ملنع دخول الدم اإلى البلعوم. 
على  لي�ض  و  ال�صفلي  اجلزء  يف  االأنف  على  ال�صغط 
العظم االأنفي على اأن ي�صتمر بال�صغط ملدة ال تقل عن 

خم�ض دقائق متوا�صلة و التنف�ض من خالل الفم .
لت�صييق  ذلك  و  االأنف  اأعلى  باردة  كمادة  و�صع 

االأوعية الدموية .
جتنب القيام باأي جمهود من �صاأنه اأن يعيد النزيف مثل 

تنظيف االأنف اأو التمخيط .
جتنب و�صع االأ�صبع اأو اأي ج�صم داخل االأنف و نب�ض االأنف.
الداخلية  االأنف  اأغ�صية  كالفازلني على  و�صع مرطب 

لتجنب جفاف االأغ�صية املخاطية .
اإ�صت�صارة الطبيب اإذا اإ�صتمر النزيف .

من  قطعة  بو�صع  الطبيب  قبل  من  الطبية  املعاجلة 
االأدوية  و  املحاليل  ببع�ض  املبلولة  اأو  املرطبة  ال�صا�ض 
توقف  و  الدموية  االأوعية  ت�صييق  على  ت�صاعد  التي 
النزيف. و اإذا مل يتوقف اأو اإذا تكرر الرعاف كثريا، 
بعمد الطبيب اإلى عملية كي االأوعية الدموية النازفة.

الوقــاية: 
مرطبات  اإ�صتعمال  و  اجلاف  للهواء  التعر�ض  عدم 
لالأغ�صية املخاطية و عدم اللعب اأو النب�ض باالأ�صابع يف 

االأنف .
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مشروع قناة 
البحرين

امليت  بالبحر  العقبة  خليج  ربط  امل�رشوع  ي�صمل 
الطاقة  لتوليد  وذلك لال�صتفادة من فرق االرتفاع 
الكهربائية ولتغذية البحر امليت باملياه والذي يعاين 
ب�صبب  �صنويًا  1م  مبعدل  مياهه  من�صوب  تدين  من 
بناء ال�صدود على جماري املياة التي تغذيه وعوامل 

التبخري.
بوا�صطة  البحرين  ربط  امل�رشوع  هذا  يت�صمن 
اأنبوب )او قناة مفتوحة( ميتد مل�صافة 200 كيلومرت 
اإلى  االحمر  البحر  من  املياة  �صخ  بهدف  وذلك 
�صطح  ارتفاع حوايل 200 مرت فوق  منطقة على 
البحر �صمال مدينة العقبة، ومن ثم ت�صال باجلاذبية 
اإلى منطقة يف االأغوار اجلنوبية قرب البحر امليت 
على ارتفاع )�صفر(، ومنها اإلى البحر امليت على 
م�صتوى )-426 مرت( حتت �صطح البحر وذلك على 
ال�صل�صلة اجلبلية املحاذية لوادي عربة يف االرا�صي 
االأردنية حيث �صي�صتفاد من فرق االرتفاع لتوليد 

وتقوم  الكهربائية.  الطاقة 
اأي�صًا  امل�رشوع  هذا  اطار  يف 
حمطة لتحلية املياة �صمال مدينة 

العقبة.
الهام  امل�رشوع  هذا  و�صيعمل 
اململكة  احتياجات  تاأمني  على 
والتطوير  التنمية  يف  اإعداد: يو�سف هنديلهاملتزايدة 

خالل االأعوام املقبلة من خالل تنفيذ واإن�صاء حمطة 
�صنويًا يف  مكعب  مليون مرت   300 ل�صحب  التحلية 
مكعب  مرت  مليار   2 اإلى  لت�صل  االولى  املرحلة 
للم�رشوع،  امل�صتقبلية  املراحل  ا�صتكمال  بعد  �صنويًا 

ال�صمايل  ال�صاطئ  على  �صخ  حمطة  اإن�صاء  مع 
مبنى  اإن�ساء  وكذلك  املياه،  وخطوط  العقبة  ملدينة 
ال�صيطرة والتحكم ال�صتيعاب جميع امل�صخات التي 

�صيتم تركيبها يف املراحل املختلفة.
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يهنىء رئي�ض واأع�صاء الهيئة االدارية 
قد�ض االأب د. ابراهيم دبور واخلورية �صهيال دبور مبنا�صبة اكليل جنلهم خليل على روال 

ق�صطة بط�صون بتاريخ 2015/6/28  
الزميلة نهى حنحن مبنا�صبة اإكليل ابنة اأخيها خريجة املدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية/ 

اال�رشفية  ملكة نخلة حنحن على ال�صيد عالء خليل �صبيط بتاريخ 7/2 /2015

تهنئة وتربيك

(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

النملة 
المجتهدة

اإلى         يوم  كل  �صباح  تتجه  جمتهدة  منلة  هناك  كانت 
الكثري،  وتنجز  فتنتج  و�سعادة،  وهمة  بن�ساط  عملها 
اإ�رشاف؛  دون  متناهية  بكفاءة  تعمل  االأ�صد  راآها  وملا 
الطاقة  هذه  بكل  تعمل  النملة  كانت  »اإذا  لنف�صه:  قال 
اإنتاجها  �صيكون  فكيف  اأحد،  عليها  ي�رشف  اأن  دون 
لو عينت لها م�رشفًا؟ وهكذا قام بتوظيف ال�رش�صور 
م�رشفًا على اأداء النملة، فكان اأول قرار له هو و�صع 
�صكرترية  وتوظيف  واالن�رشاف،  للح�صور  نظام 
التقارير وعنكبوت الإدارة االأر�صيف ومراقبة  لكتابة 

املكاملات التليفونية.
تطوير  منه  وطلب  ال�رش�صور  بتقارير  االأ�صد  ابتهج 
املعطيات  وحتليل  بيانية  ر�صوم  باإدراج  التقارير  هذه 
فا�صرتى  االإدارة،  جمل�ض  اجتماع  يف  لعر�صها 
وعنَيّ  ليزر،  وطابعة  كمبيوتر  جهاز  ال�رش�صور 

الذبابة م�صئولة عن ق�صم نظم املعلومات.
يف  االإدارية  اجلوانب  كرثة  املجتهدة  النملة  كرهت 
النظام اجلديد واالجتماعات التي كانت ت�صيع الوقت 

االأ�صد  �صعر  وعندما  واملجهود، 
قرر  االأداء،  يف  م�صكلة  بوجود 
فقام  الق�صم،  يف  العمل  اآلية  تغيري 
بتعيني اجلرادة خلربتها يف التطوير 
قراراتها  اأول  فكان  االإداري، 
اأجل  اأثاث جديد و�صجاد من  �رشاء 
اختارها الزميلراحة املوظفني، كما عينت م�صاعدًا 

بيرت عي�س دحم�س
�صخ�صيًا مل�صاعدتها يف و�صع اال�صرتاتيجيات التطويرية 

واإعداد امليزانية.
من  اأن  وجد  الت�صغيل،  تكلفة  االأ�صد  راجع  اأن  وبعد 
ال�رشوري تقلي�ض النفقات، حتقيقًا لهذا الهدف، عنّي 
البومة م�صت�صارًا ماليًا، وبعد اأن در�صت البومة الو�صع 
ملدة ثالثة �صهور رفعت تقريرها اإلى االأ�صد تو�صلت فيه 
اأن الق�صم يعاين من العمالة الزائدة، فقرر االأ�صد  اإلى 

ف�صل النملة لق�صور اأدائها و�صعف اإنتاجيتها!! 
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رئي�س 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: 
�صاندرا  للزميلة  خا�صة  وتعزية  احلجازين  خلف  خليل  فخري  املرحوم  بوفاة  والعك�صة  احلجازين  •ع�صريتي 

احلجازين من املدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية/ال�صمي�صاين بوفاة والدها. 

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركًا.

املعطي امل�رشور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة الدارية بال�سكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�سخي

من ذاكرة جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية
دولة املرحوم هزاع املجايل يرعى البازار اخلريي

جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية
يف �صهر متوز عام 1960 بح�صور املرحوم فوؤاد يغنم 
اأول رئي�ض للجمعية وعدد من اأع�صاء الهيئة االإدارية 

يف اأول مبنى م�صتاأجر للجمعية
الر�صمي  االإفتتاح  قبل  وذلك  با�صا(  كلوب  منزل   (  

للمدر�صة الوطنية االأرثوذك�صية يف 1960/9/5 .
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �سفيق نينـو

وكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة �رشيرة من اأجلي  » طوبى لكم اذا عيرَّ
كاذبني، افرحوا وتهّللوا لن اجركم عظيم يف ال�سماوات، فانهم هكذا طردوا 

النبياء الذين قبلكم«. متى 5: 11- 12
تف�سيها

ي�صجع  وهنا  وال�صعادة،  الغبطة  تعني  طوبى  كلمة 
ال�صيد امل�صيح له املجد امل�صيحيني املوؤمنني به على حتمل 
والطرد  وال�صتم  التعيري  كلمات  من  �صيواجهونه  ما 
االتهامات  يتحملون  الذين  ويطوب  بيوتهم  من 
يقاومون  الذين  من  واالفرتاءات  واال�صطهادات 
هذه  امل�صيح،  با�صم  يوؤمن  من  كل  ويطاردون  احلق 
وطنهم  نحو  مل�صريتهم  ك�صبًا  ح�صبوها  التي  املطاردة 
ال�صماوي وللو�صول اإلى غايتهم التي من اأجلها ُولِدوا 
حتت هذا اال�صم. لهذا يقول ال�صيد له املجد افرحوا مبا 
مت به وتهللوا مبا اأ�صابكم يف الدنيا الأن لكم اأجرًا  ُعريِّ
اأجلي،  تاأملتم من  الأنكم  ال�صماوات  ملكوت  عظيمًا يف 
حتمله  الذي  والطرد  اال�صطهاد  اإلى  ال�صيد  اأ�صار  كما 
االأنبياء الذين علَّموا قبل جميئه ودعوا اإلى التوبة وما 
العظيمة  مكافاأتهم  على  وح�صلوا  ال�صعب  من  قا�صوه 

فكذلك اأنتم اأي�صًا �صتح�صلون.
اأما نحن فنهتف مع الر�صول قائلني: » نفتخر اأي�صًا يف 
ال�صيقات، عاملني اأن ال�صيق ين�صيء �صربًا، وال�صرب 
الأن  ُيخزى،  ال  والرجاء  رجاء،  والتزكية  تزكية، 

حمبة الله قد ان�صكبت يف قلوبنا« رو5: 3- 5

www.facebook.com/groups
13301842671034671


