
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 241( ال�شنة الواحدة والع�شرون متـــــوز 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 (

وها هو م�رشوع »الأرينا« ال�سالة الريا�سية والقاعات متعددة الأغرا�ض وامل�رشح احلديث، امل�رشوع الذي يعانق مببانيه ال�سماء 
والذي تفخر اجلمعية باإجنازه الرائع والذي ي�ساف الى الأبنية ال�ساخمة التي �سيدت بجهود املخل�سني من اأبنائها، يف الوقت الذي 

يجري العمل على اإجراء تو�سعة لرو�ستنا احلبيبة، رو�سة وهبة متاري، لتلبي الإحتياجات الالزمة لتحقيق اأهدافها.
ويف ذات الوقت يجري العمل على تنفيذ م�رشوع الطاقة املتجددة من خالل تركيب النظام ال�سم�سي يف خطوة اأولى لتحويل 

مدار�سنا اإلى مدار�ض خ�رشاء �سديقة للبيئة.
فليبارك الله جميع الذين يدعمون امل�سرية اخلرية جلمعيتنا بتربعاتهم املادية وجهودهم املخل�سة لتعظيم مواردها التي متكنها من 

اإلستعداد للعام الدراسي الجديد مع تعاظم اإلنجازات

جورج م�شحور
ع�شو الهيئة الإدارية

�سنوات من عمر هذا ال�رشح الكبري م�ست و�سنوات اأخرى قادمة تتعاظم فيها الإجنازات يف بناء الإن�سان 
خلدمة وطنه وحتقيق اأهدافه يف حياة كرمية. يتم كل ذلك من خالل جهود املخل�سني لهذا ال�رشح العظيم 
من اأع�ساء الهيئات الإدارية املتعاقبة والإداريني واملعلمني وجميع العاملني يف مركز اجلمعية واملوؤ�س�سات 

التعليمية التابعة لها للحفاظ على املكت�سبات التي حتققت على مدى ال�سنني وتعظيمها.
وها هي جلان اجلمعية كافة واإدارات املدار�ض والريا�ض تعمل بهمة واخال�ض وب�سكل متوا�سل يف التح�سري للعام 
الدرا�سي اجلديد بتوفري الأجهزة والأدوات والكوادر املوؤهلة التي تخدم العملية التعليمية من مدار�ض وريا�ض يف 

ال�سمي�ساين والأ�رشفية لتهدي الوطن كل عام كوكبة جديدة من اأبنائنا اخلريجني املتميزين علمًا وثقافة و�سلوكًا.
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حتقيق اأهدافها النبيلة ومقا�سدها اخلرية يف 
خدمة طلبتنا وجمتمعنا الأردين.

الإجنازات  هذه  احلبيبة  جلمعيتنا  وهنيئًا 
وراقدين،  اأحياء  من  لها  املخل�سني  ولكل 
جهدًا  قدم  من  كل  اأرواح  على  ولنرتحم 
دعائنا  مع  اخلرية  املوؤ�س�سة  لهذه  خمل�سًا 
بال�سحة والتوفيق وال�سعادة  للذين ما زالوا 
وجهدهم  وقتهم  يكر�سون  عهدهم  على 

خلدمة هذا ال�رشح الكبري.
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التربية واألهل
الله،  ملحّبة  ذواتهم  يكر�سوا  اأن  الآباء  على  يتوجب 
اأولدهم،  من  بالقرب  القّدي�سني  مثل  ي�سبحوا  واأن 
بوداعتهم و�سربهم وحمّبتهم لهم، واأْن يقدموا كّل يوم 
فكرة جديدة مفيدة، واأن يتعاملوا مع اأولدهم بحما�ض 
وحمّبة بغية تقدي�ض النفو�ض، واإدخال الفرح اإلى قلوب 
اأولدهم وبخالف ذلك يكون الأهل هم ال�ّسبب يف �سوء 

ت�رّشفات الأولد.
اأو  الأولد  تنفع  الّنظام،  ول  الق�سوة  ول  الّن�سائح  ل 
فاإنهم  يجاهدوا،  ومل  الأهل  يتقّد�ض  مل  اإذا  تخّل�سهم. 
يرتكبون اأخطاء كبرية، وينقلون ال�رّشّ اّلذي يف داخلهم 
ومل  مقّد�سة،  حياة  الأهل  يِع�ْض  مل  فاإذا  اأولدهم.  اإلى 
بع�سيان  بهم  يعذِّ �سوف  ال�سيطان  فاإّن  مبحّبة،  يتكّلموا 
اأولدهم. فاملحّبة واحلوار والّتفاهم اجلّيد بني الأبوين 

مطلوب ل�سمان ح�سن ال�سلوك لدى اأولدهم.
 �سلوك الأولد له عالقة مبا�رشة بحالة الأهل، فغياب 
م�ساعر الود والتفاهم بني الوالدين ُيفقد اأولدهم ثباتهم 
وتاأهبَّهم و�سوقهم للم�سري نحو الأمام، فيتاأّثرون ب�سكل 

بني  لالنهيار  نفو�سهم  بناء  ويتعّر�ض  �سّيء، 
حلظة واأخرى.

الأهل،  ب�سبب  الأولد،  لدى  تتكّون  هكذا 
حالة نف�سّية ترتك اآثارها داخلهم طوال حياتهم 
الآخرين  مع  وعالقاتهم  ت�رّشفاتهم  وت�سيء 
حياتهم  مب�سالك  مبا�رشة  عالقة  ذات  وجتعلها 
ويتعّلمون،  فيكربون  الّطفولة،  اأعوام  منذ 
يتغرّيون، ويبدو هذا يف  العمق ل  ولكّنهم يف 
ا. فعلى �سبيل املثال:  اأدّق تفا�سيل حياتهم اأي�سً
تتناول  تاأكل كثرًيا.  اأن  الّنهم، وتريد  ي�سيبك 
ا،  اأي�سً به  فرتغب  اآخر  طعاًما  ترى  وتاأكل، 
تاأكل  مل  واإذا  باجلوع،  ت�سعر  غريه،  وتريد 
الهزال.  من  وتخ�سى  ورجفة  بدوار  ت�ساب 
اإّنها حالة نف�سّية لها تف�سريها، من املمكن القول 
حمروم  اأّنك  اأو  اأًما،  ول  اأًبا  تعرف  مل  باأّنك 
روحّي،  حدث  اإّنه  و�سعيف.  فقري  وجائع، 

لكّنه ينعك�ض ب�سكل مرّكب على اجل�سد.
يعود جزء كبري من امل�سوؤولّية يف حياة الإن�سان 
الّروحّية اإلى عائلته وطفولته. ل تكفي الّن�سائح 
لتحرير  املنطق والتهديدات  وال�سغوطات ول 

م�ساكلهم  من  الأولد 
بل  املختلفة،  الّداخلّية 
ت�سوء  الأرجح  على 
فالإ�سالح  حالتهم، 
وتقدي�ض  بالنقاء  يتّم 
لن  وعندها  النفو�ض، 
م�سكلة  اأّية  يواجهوا 
فقدا�سة  الأولد.  مع 
الأولد من  تعتق  الأهل 
يريد  النف�سية.  القدي�س م�ساكلهم 

بورفرييو�س الرائي
كبرية،  مبحّبة  يتمّتعون  بقربهم  قّدي�سني  اأنا�ًسا  الأولد 
على  بل  والوعظ،  الّتعليم  على  يقت�رش  ل  فالإ�سالح 

املثال ال�سالح والقدوة احل�سنة.
�سّلوا اأّيها الآباء ب�سمت، وباأيٍد مرفوعة نحو امل�سيح، 
بالّنظام،  َيخّلون  وعندما  ا.  �رشيًّ اأولدكم  واحت�سنوا 
ت�سغطوا  ل  لكن  الرتبوّية،  التدابري  بع�ض  اّتخذوا 
الة، فالّرب ي�سوع  عليهم، وبالأخ�ّض اجلاأوا اإلى ال�سّ

وو�ساياه ونعمته هي كّلها اجلواب.
املرجع:   ال�سيخ بورفرييو�ض الرائي )�سرية واأقوال( 

)2005( ترجمة دير راهبات ال�سيدة بلمانا
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ال�سباب  وجهود  عقول  اإلى  احلاجة  باأم�ض  وطننا 
على  والقادر  النرّي  بالفكر  املتوهجة  العقول  ذوي 
والتقنيات  احلديثة  باملعارف  امل�ستقبل  �سياغة 
ثقافة  خرّية،  نورانية  بثقافة  املعززة  واملهارات 
تعزز  التي  الن�سانية  واملبادرات  والعطاء  املحبة 

ال�سلم الجتماعي واحلوار واحرتام الآخر. 
وهذا يتطلب اإعادة النظر يف مناهجنا التعليمية التي 
مفاهيم ل  فيها من  ما علق  بع�ض  الزمن عن  عفا 
ل�سبابنا  والأدبية  الفنية  بالذائقة  الرتقاء  يف  ت�سهم 
ول متكنهم من الطالع على ثقافات وح�سارات 
�سعوب العامل يف الفن واملو�سيقى والأدب والفكر 

يت�سل  ما  وكل  والفل�سفة  واملنطق 
املراأة  وحقوق  الن�سان  بحقوق 
البيئة.  على  واملحافظة  والطفل 
اإننا بحاجة لتهيئة �سبابنا لبناء دولة 
تاأخذ  ع�رشية  دميقراطية  مدنية 

والنماء  التقدم  اأ�سباب  بكل 
وحدته  عامل  يف  والزدهار 

والعالم  الت�سال  و�سائل 
فيه  يعي�ض  جمتمع  ويف  احلديثة، 

واحرتام  الأخوة  بروح  اجلميع 
امل�ساواة  قدم  وعلى  والنظام  القانون 
اأو  اجلن�ض  اأو  العرق  ب�سبب  متييز  دون 

اأو الدين ويف ظل ت�رشيعات ت�ستند  اللون 
والعدالة واحرتام حقوق  قيم احلرية  اإلى 

الن�سان التي اأقرتها املواثيق الدولية.
من  العربي  وجمتمعنا  وطننا  حماية  اإن 

الظالمية  والثقافة  التطرف  قوى 
والعنف 

نحو مناهج دراسية عصرية

ال�شتاذ الدكتور
 يو�شف م�شنات

ت�سافر  يتطلب  والرهاب 
الأردنية  الأ�رش  جهود 
الدين  ورجال  واملعلمني 
الن�سانية  املفاهيم  تعزيز  يف 
النبيلة  والقيم  ال�سامية 
احل�سارية  وال�سلوكيات 

الراقية لدى اأبنائنا منذ نعومة اأظفارهم يف املدار�ض 
وحتى تخرجهم من اجلامعات واملعاهد ودخولهم 

�سوق العمل والنتاج.
خمتارة  مناذج  مناهجنا  تت�سمن  اأن  يجب  ولهذا، 
من نتاجات الفكر العاملي املتميز ونتاجات مفكرينا 
بال�سافة  والعلوم  والفل�سفة  الأدب  يف  املغرتبني 
اليجابية  التوجهات  تعزز  التي  الأن�سطة  اإلى 
الفريق  بروح  التعاون  حيث  من  طلبتنا  لدى 
الآخر  مع  واحلوار  ال�سغاء  وح�سن  الواحد 
املطالعة  يف  والرغبة  البيئة  على  واملحافظة 
من  القتبا�ض  يف  الأمانة  مع  البحوث  واإجراء 

النتاجات الفكرية لالآخرين.
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حديث الذكريات 
مع الدكتور عوده 

إلياس الحلته 
خم�شون عامًا ام�شاها يف املوؤ�ش�شات الرتبوية 

ن�شفها كانت يف ربوع الوطنية الرثوذك�شية
الدكتور عوده اليا�س احللته: 

»خريجو املدر�شة هم ثروتي احلقيقية«
عوده  الدكتور  مع  مميز  لقاء  املحبة  لر�سالة  كان 
الوطنية الرثوذك�سية  املدر�سة  اليا�ض احللته مدير 
ملدة 24 عاما، لقاء �سيق وممتع مليء بالذكريات، 
عن  بورتريه  املحبة  ر�سالة  تقدم  للدكتور  تكرميا 

اأحد اأعمدة املدر�سة يف بداية تا�سي�سها.
من  قرن  ن�سف  نحو  اأم�سى  بامتياز  تربوي  هو 
 24 منها  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  يف  يخدم  حياته 
من  الرثوذك�سية  الوطنية  للمدر�سة  مديرا  عاما 
تلك  خالل   .1990 العام  ولغاية   1966 العام 
نف�سها  فر�ض  من  الرثوذك�سية  متكنت  ال�سنوات 
كاأهم واأف�سل املدار�ض اخلا�سة يف الأردن، ف�سال 
اململكة  اإلى  املختلطة  املدار�ض  فكرة  ادخال  عن 
لتكون بذلك اأول مدر�سة ثانوية خمتلطة يف البالد 
مواجهة كل التحديات والعقبات التي كانت ت�سعى 

لواأد هذه الفكرة الرائدة.
مواجهة هذه التحديات كان يتطلب �سخ�سية �سلبة 
ال�سفات يف  هذه  اجتمعت  تريد.  واثقة مما  عنيدة 
الدكتور  ابن مدينة اللد والذي ولد يف العام 1928. 
كان ابنا لعائلة م�سيحية اأرثوذك�سية ملتزمة، فجده 
كان امينا على كني�سة القدي�ض جيورجيو�ض يف اللد 
يف  الأرثوذك�سي  املعهد  خريجي  فاأحد  والده  اما 

القد�ض.

الدكتور   در�ض 
يف  البتدائية 
الإجنيلية  املدر�سة 
الدرا�سة  واأكمل 
مدر�سة  يف  لحقا 
رام  يف  الفرندز 
�سمن  كان  اإذ  الله 
الأوائل.   اخلم�سة 

لدرا�سته  بريوت  يف  المريكية  اجلامعة  اختار 
�سهادة  على  ح�سل   1950 العام  ويف  اجلامعية، 

البكالوريو�ض يف الآداب.
بالن�سبة حلياته ال�سخ�سية فقد تزوج الدكتور  احللته 
يف العام 1962 من ال�سيدة ليندا فوؤاد بط�سون وله 
منها ثالثة اأبناء هم اليا�ض مواليد 1963، ورامز 
يف  در�سوا  وجميعهم   1970 و�سامي   1965

املدر�سة الوطنية الرثوذك�سية.
يف  ويعي�سون  متزوجون  اأبنائه  فجميع  اليوم  اما 

الوليات املتحدة المريكية. 
الدكتور احللته فور تخرجه مدر�سا يف كلية  عمل 
اإلى العمل يف  بري زيت  ملدة عامني وانتقل بعدها 
وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني حيث 

عمل هناك نحو 14 عاما.
اإلى جانب عمله  يف وكالة الغوث كان الدكتور  على 
االرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  مع  وثيق  ارتباط 
منذ  املدر�سة  عمدة  يف  ع�سوا  فكان  ن�ساأتها،  منذ 

العام 1958.
يف العام 1966 قررت املدر�سة التو�سع من كونها 
ابتدائية اإلى مدر�سة اعدادية مما تطلب تعيني مدير 
جامعي. بداأ جمل�ض عمدة املدر�سة يف البحث عن 
كل  لكن  للمدر�سة،  اأرثوذك�سي  جامعي  مدير 
املحاولت يف ذلك ال�سياق ف�سلت، ملواجهة املوقف 
تقدم جمل�ض ادارة اجلمعية بطلب اإلى وكالة الغوث 
للمدر�سة  مديرا  ليكون  عام  ملدة  الدكتور  لإعارة 

حلني تعيني مدير دائم لها.
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نف�سه  الدكتور   ووجد  ب�رشعة  الولى  ال�سنة  مرت 
من  والتو�سع  اأ�سوار،  بدون  مدر�سة  عن  م�سوؤول 
تعيني  يتطلب  كان  اعدادية  ملدر�سة  ابتدائية  مدر�سة 
التي  ال�سكالية  عن  ف�سال  املعلمني،  من  اأكرب  عدد 
كانت تواجه املدر�سة بكونها خمتلطة المر الذي كان 

خمالفا لتعليمات وزارة الرتبية يف ذلك احلني.
الدكتور   الوكالة  و�سعت  الأول  العام  انق�ساء  بعد 
اأو  الوكالة  مدار�ض  اإلى  العودة  اإما  خيارين  اأمام 
ال�ستقالة فورا. يقول احللته  »مل نكن قد وجدنا بعد 
مديرا للمدر�سة، كما انني مل اأكن قد حققت ما اريد 
وما يزال امامي الكثري من العمل، فقررت ال�ستقالة 
التي  الروؤية  لتحقيق  للمدر�سة  والتفرغ  الوكالة  من 
تربوي مميز وعالمة  باإن�ساء �رشح  لها  ن�سعى  كنا 

فارقة يف املوؤ�س�سات التعليمية يف الأردن«.
يبني  الرثوذك�سية  يف  عاما  الـ24  م�سرية  وحول 
من  العديد  واجهنا  �سهلة  امل�سرية  تكن  »مل  احللتة 
التعليم  اأ�سا�ض  على  املدر�سة  قامت  التحديات، 

اخلطوة  هذه  كانت  حيث  املختلط 
براثن  من  ال�ساعد  للجيل  انتزاعا 
املختلط  التعليم  اعتربنا  لقد  التقاليد. 
لبناء  تهدف  مبدعة  طبيعية  حركة 
الإن�سان العربي اجلديد وخلق الإن�سان 

احلديث«.
تلقينا  الولى  ال�سنوات  »يف  ويتابع 
املدر�سة  باإغالق  التهديدات  من  العديد 
ومل نكن نبايل بذلك، ومت�سكت مبوقفي 
الثابت جتاه املو�سوع. اأذكر اأنه يف عهد 
الوزير ب�سري ال�سباغ �سدر امر باغالق 
القرار  من  يوم  بعد  لكن  املدر�سة، 
تغريت احلكومة، جاء بعد ذلك الوزير 
اعطى  الذي  العامري  اأديب  حممد 
املدر�سة رخ�سة موؤقتة، ويف عهد وزير 
مت  الهنداوي  ذوقان  والتعليم  الرتبية 

اعطاء املدر�سة رخ�سة دائمة«.

اأبناء  الفرتة  تلك  خالل  الرثوذك�سية  ا�ستقطبت 
م�سوؤويل  وكبار  احلكومات  وروؤ�ساء  الوزراء 
الدولة. ذاك ال�ستقطاب كان م�سدره نوعية التعليم 
يف املدر�سة حيث �ساهم ذلك يف ح�سول املدر�سة على 

رخ�سة دائمة كاأول مدر�سة خمتلطة يف الأردن.
الأردن  احللته  الدكتور  غادر   1977 العام  يف 
يف  املتحدة  الوليات  اإلى  ون�سف  عامني  ملدة 
والتعليم  الثقافة  جمعية  نفقة  على  درا�سية  بعثة 
الأرثوذك�سية للح�سول على �سهادة الدكتوراة يف 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  واإدارة  الرتبوية  الدارة 
جديدة  بت�سورات  املدر�سة  اإلى  بعدها  وعاد 

ا�سالحية وتطويرية.
جمل�ض  اإن�ساء  فكرة  تطبيق  مت  الفرتة  تلك  خالل 
اململكة  مدار�ض  يف  مرة  ولأول  واملعلمني  الباء 
التخرج،  وزي  للمدر�سة،  ن�سيد  و�سع  وكذلك 
GCE  وتعليم اللغة الفرن�سية  واإدخال برنامج الـ 

يف املدر�سة.
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فاإن  للدكتور   بالن�سبة 
الرثوة التي جناها يف حياته 
ابناوؤه من اخلريجيني،  هم 
كبري  بفخر  ي�سعر  وهو 
�سدفة،  يقابلهم  عندما 
من�سب  تقلد  من  فمنهم 
وكثريون  وزراء،  رئي�ض 
وزير  من�سب  �سغلوا  منهم 
ناجحني  اأعمال  ورجال 
ومهند�سني  واأطباء 

م�سهورين.
يقول الدكتور احللته »اأعتز 
وهم  وخريجيها  باملدر�سة 

ثروتي احلقيقية بعد �سنوات العمل الطويلة«.
بعد تقاعده من املدر�سة عمل الدكتور  م�ست�سارا يف 
عدد من املدار�ض التابعة ملوؤ�س�سات ربحية كما عمل 
يف احدى اجلامعات الأهلية ا�ستاذًا م�ساعدًا ومديرًا 
الأمر  بتاتًا  له  ترق  مل  الوظائف  وهذه  للت�سجيل. 
الذي ا�سطره لالإ�ستقالة مبكرًا من تلك املنا�سب، 
ويقول »التجارة والتعليم ل يلتقيان، ال�سل اأن ل 

تكون املوؤ�س�سات التعليمية ربحية اأو جتارية، وهذا 
ما مييز املدر�سة الوطنية الرثوذك�سية فهي مدر�سة 
على  العمل  اهمية  يف  ثابتة  ومبادئ  ر�سالة  لها 
للطلبة  متكاملة  �سخ�سية  وبناء  وتطويره  الإن�سان 

وخلق اأجيال منتجة منتمية لوطنها وعقيدتها«.

اإعداد وحترير الإعالمية ندين النمري عكاوي
ع�شو اللجنة الثقافية 

دولة ال�شيد زيد الرفاعي ي�شلم �شهادة التخرج الى ابنته علياء الرفاعي

اأول مبنى �شيدته اجلمعية يف عام 1965 وكان ا�شم املدر�شة 
الكلية الوطنية الرثوذك�شية
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صور من الذاكرة

حتت رعاية ح�رسة �شاحبة اجلاللة املرحومة امللكة علياء احل�شني قدمت املدر�شة الوطنية الرثوذك�شية م�رسحية او�شكار 
وايلد » مروحة الليدي وندر مري « عام 1973 متثيل طالب املدر�شة

�شمو المرية ب�شمة بنت طالل ترعى حفل افتتاح رو�شة وهبة متاري 
بح�شور ال�رسيف عبد احلميد �رسف والدكتور عودة احللتة مدير املدر�شة عام 1974 
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تقرير المخيم الصيفي السادس

تقرير عن مخيم أطفال يسوع
-11 الفرتة  يف  ال�سيفي  املخيم  ال�سمي�ساين  مركز  اأقام  امللكوت«  عطريق  من�سي   ... توت  »توت  �سعار  حتت 

2015/6/14 يف مركز �سيدة ال�سالم  �سارك به 54 طالبًا وطالبة.
تخلل املخيم ثالث حما�رشات لالأب �سابا ال�سايج مع التطبيق العملي لها من خالل املحطات والألعاب وامل�سابقات 
التي اعدها خدام املركز لرت�سيخ مفهوم املحا�رشات واملعلومات من خالل �رشح تف�سيلي للبا�ض ال�سما�ض والكاهن 
والأ�سقف واملائدة واملذبح وكيفية عمل احلمل باأيدي الطالب. وقد كان لالأر�سمندريت اثنا�سيو�ض دور فعال يف 
خميمنا من خالل زيارته لنا يومًا كاماًل ق�ساه بالأعرتافات للطلبة كافة مع تو�سيح دور الأب الروحي. وكان 

الن�سيب الأكربلنا بح�سور القدا�ض الألهي يف كني�سة القدي�سني ق�سطنطني وهيالنة عند الأب الك�سيو�ض قاقي�ض.
اأما عن اجلانب الرتفيهي فلم يخل املخيم من اوقات املرح والت�سلية وور�سات العمل التي اأ�سفت على املخيم جوًا من 

الفرح وال�سعادة.

املخّيم  التاج  جبل  مركز  اأقام  »اأك�سنها«  �سعار  حتت 
ال�سيفي ال�ساد�ض بال�سرتاك مع مركز جر�ض وذلك 
ب�سمة  الأمرية  يف خميم   2015/7/4-2 الفرتة  يف 

الك�سفي/دبني، �سارك به 34 طالبًا وطالبة.
ينبوع  دير  يف  حما�رشة  اإيرينيا  الأم  األقت  وقد 
قد�ض  وقام  بالإميان«،  »اخلال�ض  عنوانها  احلياة 
عن  حما�رشة  باإلقاء  اأثنا�سيو�ض  الأر�سمندريت 

»العمال« و�رشح مفهوم »الميان العامل«.
لتحقيق  متكامل  برنامج  باعداد  املركزين  خدام  وقام 

هدف املخيم »الميان العامل« من خالل الأن�سطة املختلفة من تطبيقات عملية، تاأمالت، ن�سيد »من عمل وعلم«، 
.TELEMATCH اأ�سغال يدوية »ايقونة عر�ض قانا اجلليل« واألعاب

اأذهان الطلبة وتوزيع ميداليات عليهم  اإجراء م�سابقة بني الفرق هدفها تر�سيخ املعلومات يف  ويف نهاية املخيم مت 
كتذكار من املخيم.
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 )Focus Group(جروب فوك�ض  جمموعة  قامت 
برحلة  الرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  جلمعية  التابعة 
ترفيهية دينية م�سطحبة 100 �سخ�ض من عمان يوم 
الف�سيف�ساء/ مادبا،  اجلمعة 31 متوز2015 الى مدينة 
ولـــزيارة كني�سة رقاد ال�سيدة العذراء يف حنينا حيث 
يـــو�سف  الأب  قــــد�ض  املجموعة  با�ستقبال  كان 
حمــــارنـــة راعــــي الكـــنيــ�سة  وجمـمــوعة مــــن 

جلمعية  التابعة  الأحد  مدار�ض  جلنة  ن�ساطات  خطة  �سمن 
ال�سمي�ساين  مركز  اأقام  الأرثوذك�سية،  والتعليم  الثقافة 
خميمه ال�سيفي يف مقر �سيدة ال�سالم يف الفرتة من 26-22 
امل�ساركني 66 م�ساركًا منهم 14  متوز 2015، وبلغ عدد 
م�ساركًا من مركز عنجرة باإ�رشاف 18 مر�سدًا من مدر�سة 
ال�سمي�ساين. ا�ستمل املخيم على ور�سات عمل وحما�رشات 

رعية وك�سافة الكني�سة وقد تبع ح�سور القدا�ض اللهي 
تقدمي مائدة حمبة.

والذهاب  ال�سياحية  الرحلة  مبتابعة  املجموعة  قامت  وبعدها 
ثم  الأثري،  واملتحف  الر�سل  وكني�سة  ال�سمع  متحف  اإلى 
تناول الغداء مبطعم اودوني�ض على اأنغام العود. واختتمت 
ملحا�رشة  لال�ستماع  مباعني  مزرعة  الى  بالذهاب  الرحلة 

لالأب يو�سف.

�سماوي  رومانو�ض  ال�سايج،  �سابا  الأجالء  لالآباء 
والأخ  دايخ  تريز  الأخت  قدمت  كما  قاقي�ض.  واأثنا�سيو�ض 
الطلبة  �سارك  كما  روحيتني،  حما�رشتني  بيرتو  �سلطان 
مب�ساركة  وهيالنة  ق�سطنطني  القدي�سني  كني�سة  يف  ب�سهرانية 
قد�ض الأب �سابا ال�سايج والأب الك�سيو�ض قاقي�ض ا�ستمرت 

ثالث �ساعات ون�سف واختتمت مبائدة حمبة.

رحلة دينية سياحية

المخيم الصيفي لمركز الشميساني
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عقروق  فيليب  نقول  ال�سيد  من  ر�سالة  وردتنا 
�سديق اجلمعية واملواظب على قراءة ر�سالة املحبة 
مدار�ض  من  وموؤ�س�ساتها  اجلمعية  باإجنازات  ت�سيد 
وريا�ض على مر ال�سنني بتكاتف اجلهود املخل�سة  
الذين  والأ�سدقاء  واملوؤازرين  العاملني  لالأع�ساء 
نعتز بهم كافة، ويعرب عن اعتزازه بتخرج طالب 
املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية بفرعيها ال�سمي�ساين 
والأ�رشفية ورو�ستيها وهبة متاري والأ�رشفية. 
واأع�ساء  لرئي�ض  التهنئة  بتقدمي  ر�سالته  واختتم 
الهيئة الإدارية والطلبة واأولياء اأمورهم على نتائج 

من  ال�سوتيَّ  والت�سجيَل  الت�سويَر  القانوُن  يحمي 
خالِل حقوِق املوؤلِف واحلقوِق املعنويِة... .

يف  ال�سوتيَّ  والت�سجيَل  الت�سويَر  القانوُن  ُيقيُد 
احلالت املن�سو�ض عليها من خالِل العقوبِة على 

اجلرائِم... .
بقواننِي  ُمقيٌد  ال�سوتيِّ  والت�سجيِل  ال�سوِر  ن�رُش 

نقاٌط قانونيٌة في التصويِر والتسجيِل الصوتي

رسائل األصدقاء

ال�شيد
نقول فيليب عقروق

اإختارها:  �شالـم نـجمة
ع�شو الهيئة الإدارية

اخل�سو�سيِة والآداِب العامِة.
حمايٍة  اإلى  القانوُن  مييُل 
جماِل  يف  لالأطفاِل  خا�سٍة 

الت�سويِر ون�رِش ال�سوِر.
مينع ت�سوير امُلن�ساآُت احلكوميُة 
والدبلوما�سيُة  لأ�سباٍب اأمنيٍة.

،وي�ستذكر  املتميزة  امتحاناتهم 
مي�سيل  للمرحوم  املاأثور  القول 

�سنداحة »من ل يتقدم يتاأخر«
اللجنة  واأع�ساء  مقرر  ويعرب 
الثقافية عن تقديرهم البالغ لل�سيد 
عرب  التي  ر�سالته  على  عقروق 

فيها  وللعاملني  للجمعية  وتقديره  حمبته  عن  فيها 
اآملني اأن يكون ال�سيد عقروق مثاًل يحتذى به من 

قبل الأع�ساء العاملني يف اجلمعية.

املتاحِة  العامِة  الأماكِن  الأ�سياء يف  بت�سوير  ُي�سمُح 
للجمهوِر.

الأماكِن  يف  ال�سوتّي  والت�سجيل  الت�سوير  مُينُع 
اخلا�سِة دون اإذٍن.

يف  مراقبة  كامرياِت  وجوِد  عن  الإعالُن  يتمُّ 
املواقِع..

الإت�ساِل  لدى  املكاملات  ت�سجيِل  عن  الإعالُن  يتمُّ 
بال�رشكاِت واملوؤ�س�ساِت... 
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بالتهاب  الإ�سابة  فر�ض  تزايد  يف 
اللثة، ذلك اأن عدم الهتمام بنظافة 
من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  الأ�سنان 
الأ�سنان  على  البالك  طبقة  تراكم 
التهاب  بكترييا  ت�ستهدفها  والتي 
يف  �سلبا  التدخني  ي�سهم  كما  اللثة. 
حدوث هذا املر�ض كونه يزيد من 

فر�ض التهاب اللثة.
الدكتورة

لينا مرجي ن�رساوين

مرض التهاب 
اللثة بين األسباب 

والعالج
ت�سيب  التي  الأمرا�ض  اأكرث  من  اللثة  التهاب  يعترب 
اللثة  التهاب  مر�ض  ويعرف  �سيوعا.  والأ�سنان  الفم 
منها  الدم  نزف  و�سهولة  اللثة  وانتفاخ  احمرار  باأنه 
التهاب  يبداأ  بعدها.  اأو  الأ�سنان  تنظيف  عملية  اأثناء 
اللثة مع تراكم البكترييا يف الفم خا�سة يف طبقة البالك 
التي تتكون على الأ�سنان، بحيث اإذا مل يخ�سع الفرد 
فاإن  اللثة،  التهاب  من  للتخل�ض  الالزم  العالج  اإلى 
املحيطة  الأن�سجة  لي�سمل  وميتد  يتطور  قد  اللتهاب 
والداعمة لالأ�سنان، وقد ي�سل مرحلة يخ�رش فيها الفرد 

امل�ساب اأ�سنانه. 
الإ�سابة  خطر  ن�سبة  من  اللثة  التهاب  يزيد  قد  كما 
يوجد  كما  اأنواعها.  اختالف  على  القلب  باأمرا�ض 
رابط قوي بني الإ�سابة مبر�ض التهاب اللثة ومر�ض 
ال�سكري يجعل  اأن الإ�سابة مبر�ض  ال�سكري، حيث 
اللثة.  التهاب  مبر�ض  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  الفرد 
ويف املقابل، فاإن مر�ض التهاب اللثة يعمل على رفع 
ن�سبة ال�سكر الرتاكمي يف الدم ب�سكل يزيد من �سعوبة 

ال�سيطرة عليه وعالجه.
 اأ�شباب الإ�شابة مبر�س التهاب اللثة

 - ذكرنا  كما   - اللثة  التهاب  ملر�ض  الرئي�ض  امل�سبب   
واللثة يف طبقة  الأ�سنان  ترتاكم على  التي  البكترييا  هو 
البالك يف الفم.كما يعد من م�سببات مر�ض التهاب اللثة 
الأمرا�ض التي توؤثر على جهاز املناعة لدى الفرد والتي 
تقلل من قدرة اجل�سم على مكافحة اللتهابات، كمر�ض 
حيث  )الإيدز(،  املناعة  نق�ض  ومتالزمة  ال�رشطان 
تعمل هذه الأمرا�ض على جعل ج�سم الفرد اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة باللتهابات الناجمة عن تراكم البكترييا. 
ومن الأ�سباب الأخرى ملر�ض التهاب اللثة تناول بع�ض 
الأدوية التي تقلل من ن�سبة اإفراز اللعاب يف الفم، ومن 
ت�ستعمل يف حالت ارتفاع �سغط  التي  اأهمها الأدوية 
الدم. كما ت�ساهم قلة العناية بنظافة الأ�سنان و�سحة الفم 

عالمات واأعرا�س الإ�شابة مبر�س التهاب اللثة
يتزامن مر�ض التهاب اللثة مع بع�ض العالمات التي 
و  اللثة   وتورم  احمرار  واأهمها  حدوثه  على  توؤ�رش 
من  كريهة  رائحة  وانبعاث  منها،  الدم  نزف  �سهولة 
اإلى  يوؤدي  ب�سكل  الأ�سنان  عن  اللثة  وابتعاد  الفم، 
وحدوث  الفم،  يف  الأ�سنان  جذور  من  جزء  تك�سف 
العالمات  ومن  والأ�سنان.  اللثة  بني  لثوية  جيوب 
للثة  املزمن  اللتهاب  مع  ترتافق  التي  والأعرا�ض 
يف  الأ�سنان  ثبات  عدم  بالأ�سنان  املحيطة  والأن�سجة 
الفم وانزياحها عن مكانها، مما قد يحدث تغيريات يف 

اإطباق الأ�سنان. 
عالج مر�س التهاب اللثة والوقاية منه

من اأهم طرق العالج من مر�ض التهاب اللثة العناية 
الأقل  على  باليوم  مرتني  وتنظيفها  بالأ�سنان  الدائمة 
اأ�سنان،  معجون  مع  ناعمة  اأ�سنان  فر�ساة  با�ستعمال 
مرة   )Dental Floss( الأ�سنان  خيط  وا�ستعمال 
واحدة يف اليوم على الأقل لإزالة بقايا الطعام من بني 
ا�ستعمال  ميكن  كما  الفر�ساة.  ت�سلها  ل  التي  الأ�سنان 
على  يعمل  كونه  لاللتهاب  كعالج  معقم  فم  غ�سول 
كما  الأ�سنان.  على  املوجودة  البكترييا  اأعداد  تقليل 
ين�سح باإجراء تنظيف عام لالأ�سنان واللثة عند طبيب 
الأ�سنان مرتني يف العام على الأقل لإزالة القلح ال�سني 
والروا�سب عن الأ�سنان. ويجب على مر�سى التهاب 
اللثة التوقف الفوري عن التدخني ملا له من اأثر �سلبي 

يحد من �رشعة ال�سفاء.
تقليل  اللثة  التهاب  مر�ض  من  الوقاية  و�سائل  ومن 
تناول الأطعمة الغنية بال�سكر ومراعاة احل�سول على 
واملعادن  بالفيتامينات  غني  ومتوازن  متكامل  غذاء 
جهاز  و�سالمة  اجل�سم  �سحة  على  املحافظة  بهدف 
املناعة لدى الأفراد ب�سكل يقلل من اللتهابات عموما، 

فدرهم وقاية خري من قنطار عالج.
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يتقدم رئي�ض واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

- املحامي الأ�ستاذ �سليبا ام�سيح وزوجته ال�سيدة مها حناوي مبنا�سبة اكليل جنلهما فوؤاد 
على لرا با�سم ن�سار اجلمعة 2015/7/24

- الدكتور �سمري قطامي والزميلة ال�سيدة زها نينو قطامي من املدر�سة الوطنية 
الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين  مبنا�سبة اكليل ابنتهم تال خريجة املدر�سة الوطنية 

الأرثوذك�سية/ال�سمي�ساين على خريج املدر�سة  طارق  الفار بتاريخ 2015/7/25،  كما 
نهنىء املحامي الأ�ستاذ يعقوب الفار وزوجته بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

- الزميل الأ�ستاذ ب�سارة دحابرة من املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين مبنا�سبة 
اكليله على تال �سمريالنعماين بتاريخ 2015/7/31

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

قال لي جدي ذات يوم يا بني
ل تعاقب من خان وغدر...

ول تالحق من تركك وهجر..
�سكله  كان  من  يغرنك  ول 

اختارتها: �شيتا غاوي

كالقمر...
واغفر زلة �ساحب فهو من الب�رش...

واحفظ �رشك واأجعله مثل عمق البحر...
ول تندم واإجعل من ندمك درو�سًا وعرب..

وكن �ساحب عزمية واإرادة...
ول تت�ساقط مثل ورق ال�سجر...
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رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها العاملني 
واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن 

مينحهم ال�شرب،والى جنات اخللد: 
يو�سف  جنوى  ال�سيدة  زوجته  �سابا«  »اأبو  �سلطي  ابراهيم  �سابا  با�سم  املرحوم  بوفاة  �سويحات  واآل  �سلطي  اآل   •

�سويحات ووالد كل من ربى ورزان و�سابا و�سقيق ناديا والدكتور ابراهيم ونهلة.
• اآل �سحاتيت واآل �سمريات وعموم ع�سرية الدبابنة بوفاة املرحوم الدكتور وليد �سليمان فرحان �سحاتيت »اأبو حازم« 
زوجته ال�سيدة �سامية عي�سى ال�سمريات ووالد الطالبني حازم وندمي من املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ال�سمي�ساين.
• ع�سرية حداد »اخل�رش« بوفاة فقيدتهم الغالية فدوى �سيف الله عي�سى حداد �سقيقة املرحوم عطيوي حداد »اأبو 
الإدارية مقرر جلنة مدار�ض  الهيئة  اأمل حداد ع�سو  لل�سيدة  اأمل حداد، تعزية خا�سة  ال�سيدة  م�سهور« وعمة 

الأحد بوفاة عمتها. 
من  كل  ووالد  ثيودوري  ن�رشي  ليندا  املرحومة  زوجته  زنانريي  حنا  هرني  املرحوم  بوفاة  زنانريي  اآل   •

اخلريجني حنا و�سانيا. 
)اأم نبيل( زوجة املرحوم جورج فرح  اأدما وديع يو�سف خوري  اآل ن�سورة  واآل خوري بوفاة املرحومة   •

ن�سوره والدة املرحوم نبيل وطوين وجلوريا وكاتيا.
• الزميلة �سريين الرب�سي قاقي�ض بوفاة خالها املرحوم برج�ض جميل قاقي�ض.

• اآل حنحن بوفاة املرحوم زهري خليل حنحن زوجته ال�سيدة نوال �سما ووالد خليل وفادي وتعزية خا�سة للزميلة 
نهى حنحن بوفاة �سقيقها زهري.

• اآل امل�سنات وعموم ع�سرية العزيزات بوفاة املرحوم بديع اليا�ض امل�سنات »اأبو �سامر« زوجته ال�سيدة ملياء امل�سنات 
والد �سفاء ونداء واملرحومني �سامر ووفاء وتعزية خا�سة لالأ�ستاذ الدكتور يو�سف م�سنات بوفاة املرحوم بديع.
• اآل �سحادة واآل حدادين بوفاة املرحومة العميد املتقاعد نور �سالمه حدادين »اأم مهند« زوجة املرحوم �سحادة 
خليل �سحادة والدة مهند والزميل جمدي من مكتب اجلمعية والزميلة ال�سابقة روزانا زوجة الزميل رافع امل�سني 

من مدر�سة ال�سمي�ساين، تعزية خا�سة للزميل جمدي �سحادة بوفاة والدته.
 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.

املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة الدارية بال�شكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�شخي
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»وتكونون مبغ�شني من اجلميع من اأجل ا�شمي،  ولكن الذي ي�شرب اإلى املنتهى 
فهذا يخل�س« )متى22:10(

تف�شريها
هذه الآية قالها ال�سيِّد امل�سيح له املجد وتنباأ بها عما يحدث هذه الأيام من بع�ض الفئات املتطرفة التي ل توؤمن به،  
د ذكر ا�سم امل�سيح يثري لديهم  وتبغ�ض كل من يوؤمن به بغ�سة ل ترحم ول تتهاون مع كل من َت�سّمى م�سيحيًا.  فمجرَّ
ون عنه  حالة تبكيت ل�سمريهم غري امل�سيحي،  ويعربِّ
اأو  اآذوه  اإذا  اإلَّ  العنيفة ول يرتاح �سمريهم  بالبغ�سة 
قتلوه بدافع من ال�سيطان،  كما يقول ال�سيِّد له املجد،  
ا�سمه  اأن  ه  مردَّ ا�سمه،   اأجل  من  اجلميع  بغ�سة  ان 
ون بدينونة ل ترحم يوم ا�ستعالن  يجعل مبغ�سيه يح�سِّ
كل  د  ويبدِّ العالقات  يزلزل  وا�سمه  الإلهي،   احلق 
بل  وح�سب  للرحمة  ول  لل�سداقة  ول  للمحبة  ل  اأثر 
ولالن�سانية جمعاء .  فما يفعله ذئب اأرحم مما يفعلونه.
باأن يحيا كل م�سيحي  امل�سيح و�سيته ال�سا�سية  اعطى 
اح�سا�ض  اأو  م�سادمة  اأي  وجتنب  املحبة  اأ�سا�ض  على 
باركوا  اأعداَءكم،   »اأحبُّوا  وا�سح  باأمر  بال�سطهاد 
لأجل  و�سلوا  مبغ�سيكم،   اإلى  اأح�ِسنوا  لعنيكم،  

الذين ي�سيئون اإليكم ويطردونكم« )مت44:5.
وهذا يعني ان يحيا امل�سيحي حمبًا،  مباركًا،  غافرًا،  
والتعّدي  والظلم  اآلمه  كل  حُت�سب  اإذ    . وُم�سلِّيًا 
واملالحقة اأنها واقعة على امل�سيح نف�سه و�سُيكافىء عليها 
يف احلياة الأخرى ويتمتع باملجد الذي اأعده ال�سيِّد له 

املجد يف ال�سموات للموؤمنني به.

www.facebook.com/groups
13301842671034671


