
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 245( ال�شنة الواحدة والع�شرون ت�شرين الأول 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 (

نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية رحلة الى رو�سيا وتحديدًا مدينتي مو�سكو و�سان بطر�س برغ في 
الفترة من 22-2015/9/29، هذه الدولة التي ما انقطع التوا�سل التاريخي معها على الم�ستويين الر�سمي 

وال�سعبي.
النا�سطين  بع�س   الى  بالإ�سافة  ال�سقيقة  الأرثوذك�سية   الموؤ�س�سات  قيادات  العديد من  الزيارة  بهذه  �سارك 
في المجتمع المدني. كان برنامج الرحلة زيارة العديد من الكنائ�س والأماكن الأثرية والموؤ�س�سات الثقافية 
والفنية ومنها م�سرحا البول�سوي والمارين�سكي، كما كانت فر�سة نادرة لأع�ساء الوفد للتعرف على عظمة 

رو�سيا المبهرة خا�سة للذين يزورونها  للمرة الأولى. 

روسيا

الدكتور احسان حمارنه يرعى ختام
 بطولة خماسيات كرة القدم 

للشبيبة األرثوذكسية

صفحة 3

زيارة الوفد األرثوذكسي 
اىل جمهورية روسيا 

االحتادية 

صفحة 8+7+6+5+4

احتفال عيد الصليب وتوزيع 
احلوافز و الشهادات على 

الطلبة األوائل 

صفحة 10 + 11

الزاوية الصحية 
إنفلونزا اخلنازير

د. ماهر زبانة

صفحة 12

الدكتور اح�سان حمارنة

لإ�سترجاع  رائعة  فر�سة  فكانت  رو�سيا  في  عديدة  �سنين  عا�سوا  الذين  الوفد  اأع�ساء  من  والبع�س  ولزوجتي  لي  بالن�سبة  اأما 
الذكريات الجميلة بعد فترة انقطاع طويلة دامت لي �سخ�سيًا  قرابة  الثالثين عامًا  ولمقارنة الو�سع بين حقبتين قديمها الإ�ستراكي 

من حيث انعدام الفوارق الطبقية وحا�سرها الراأ�سمالي وما ي�ساحبه من فروقات طبقية حادة بين اأبناء المجتمع الواحد.
كانت الفر�سة متاحة لأع�ساء الوفد للتعرف الى بع�سهم البع�س عن قرب حيث كان جو الرحلة بمنتهى الروعة، وكانت 
الرحلة. قامت  مجموعات �سغيرة بزيارات  الم�سترك طوال  العامل  الم�ساركين هي  الحلوة من جميع  الب�ساطة والروح 
وعقد اإجتماعات تعارف كزيارة مجل�س الدوما واحدى الكنائ�س والإجتماع مع الأب الروحي  بال�سوف. الزيارة الأهم 
كانت للجمعية الإمبراطورية الفل�سطينية الأرثوذك�سية والإجتماع مع رئي�س الجمعية ال�سيد �سيرجي ا�ستيبا�سن الذي اأكد على 
دعم الوجود الم�سيحي بال�سرق والإتفاق على الإ�سراع بت�سجيل فرع للجمعية بالأردن. كما  تم بحث التعاون الم�سترك 
والتاأكيد على اعتبار الأردن بوابة الحج للديار المقد�سة وال�سير قدمًا بم�سروع الجامعة الأردنية الرو�سية على اأر�س الجمعية 
في اأم الكندم بعد الح�سول على مباركة جاللة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئي�س بوتن وبت�سجيع ودعم من �سمو الأمير 

غازي بن محمد وبما يخدم الم�سلحة العامة.
تم اللقاء مع الموؤ�س�سات ال�سبابية وبحث اأوجه التعاون حيث �ستكون بدايته  م�ساركة اأحد ممثلي ال�سباب الأرثوذك�سي  بالموؤتمر 

ال�سعبي المنوي اقامته هذا ال�سهر في رو�سيا.
اأن ت�سفر هذه الزيارة  و�سمن الخطة المر�سومة على تحقيق التقدم المطرد لما فيه م�سلحة الأرثوذك�س في  وختامًا ناأمل 
الأردن ورو�سيا، وقد ارتاأت هيئة تحريرر�سالة المحبة ابراز الجوانب المختلفة لهذه الرحلة المهمة اآملين اأن تكون هناك 

بع�س المعلومات المفيدة للجميع.
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التسبيح مثلث 
التقديس

ن�سيد  اإلى  جذورها  في  تعود  الثالوثية  ال�سالة  هذه 
وفاة  �سنة  في   )3-6( اأ�سعياء  �سمعه  الذي  المالئكة 
يا )740 ق م( » قدو�س قدو�س قدو�س رب  الملك ُعزِّ
الجنود«، ثم �سمعه من جديد بعد اأكثر من �سبعة قرون 
الر�سول يوحنا اأثناء الوحي الذي نزل عليه في جزيرة 
م�ساء  خدمة  من  �سرحها  وهذا   .)8  :4 )روؤيا  بطم�س 
ذي  للثالوث  ن�سجد  ال�سعوب  اأيها  هلموا   « العن�سرة: 
لأن  القد�س.  الروح  مع  الآب  في  ابن  اأقانيم  الثالثة 
الآب قد ولد خلوًا من زمن ابنًا م�ساويًا له في الأزلية 
مع  ممجدًا  الآب  في  كان  القد�س  والروح  والعر�س 
– لهوت واحد. فله  البن. قوة واحدة جوهر واحد 
ن�سجد جميعًا قائلين: » قدو�س الله الذي ابدع كل �سيء 
بالبن بموؤازرة الروح القد�س: » قدو�س القوي الذي 
به عرفنا الآب والروح القد�س اقبل الى العالم. قدو�س 
الآب  من  المنبثق  المعزي  الروح  يموت.  ل  الذي 

الم�ستقر في البن. اأيها الثالوث القدو�س المجد لك. 
قدو�س الله: يتوجه اذًا اإلى الآب بنوع خا�س.

قدو�س القوي: يتوجه على الخ�سو�س الى البن.
)العبارة الله القوي مقتب�سة من اأ�سعياء 9: 5 الذي يطبقها 

على الولد الذي ولد لنا وعلى الولد الذي اأعطي لنا(.
الروح  اإلى  بخا�سة  يتوجه  يموت:  ل  الذي  قدو�س 
المحيي.  بالخالق  اليمان  د�ستور  ينعته  الذي  القد�س 
ف�ساًل عن ذلك تردد هذه ال�سالة الثالوثية نف�سها ثالث 
اإلى  ومرة  البن  اإلى  ومرة  الب  الى  مرة  مرات، 

الروح القد�س.
ل نقدر في الواقع مخاطبة الآب من دون التفكير في 
نفحه. ل  الذي  القد�س  الروح  الذي ولده وفي  البن 
الآب  في  التفكير  دون  من  البن  مخاطبة  على  نقدر 
نقدر  فيه. ل  الم�ستقر  القد�س  الروح  الذي ولده وفي 
اأن نخاطب الروح القد�س من دون التفكير في الب 
المنبثق منه الروح القد�س وفي البن الم�ستقر فيه. كل 

اأقنوم متميز عن �سواه من القانيم 
غير اأن هناك تبادل اأبديًا بينها.

اأقنوم  بعد طلب الرحمة نمجد كل 
لالآب  المجد  الثالثة  الأقانيم  من 
والبن والروح القد�س وبعد ذلك 
اأيها  معًا:  الثالثة  القانيم  نخاطب 

املهند�س يو�سف هنديلة

الثالوث القدو�س المجد لك، ثم من جديد نخاطب كل 
يا  لالآب:  قائلين  حده  على  الثالثة  الأقانيم  من  اأقنوم 
يا �سيد تجاوز عن �سيئاتنا  رب اغفر خطايانا ولالإبن 
متى   ( الخطايا  يغفر  اأن  �سلطان  له  الن�سان  ابن  لأن 
9: 6، مرق�س2: 10( وللروح القد�س يا قدو�س اطلع 
هو  لأنه  القدو�س  ا�سمك   اأجل  من  امرا�سنا  وا�سف 
المعزي الذي يخبرنا بكل مواهب البن. بعدها ن�ساأل 
كل واحد من القانيم الثالثة الرحمة م�سمين كل اأقنوم 

يا رب لأن الثالثة هم الله.
واأخيرًا نمجدهم من جديد قبل تالوة ال�سالة الربانية 
)ابانا الذي...( نتذكرهنا كيف نر�سم ا�سارة ال�سليب.
الأرثوذك�سي  الم�سيحي  التعليم  حي:  الله  الم�سدر: 

للبالغين/ اأ�سقف اأفاميا اليا�س نجم 2009.
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الثقافة  لجمعية  الإدارية  الهيئة  رئي�س  برعاية 
حمارنه  اح�سان  الدكتور  الأرثوذك�سية  والتعليم 
الأرثوذك�سي  ال�سباب  بطولة  فعاليات  اختتمت 
لجمعية  التابعة  فوك�س  مجموعة  نظمتها  والتي 
الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية على مالعب النادي 
محافظات  من  فريقًا   18 بم�ساركة  الأرثوذك�سي 

المملكة كافة.
اإثر  وقد فاز بالمركز الأول فريق �سبيبة الزرقاء 
تغلبه بالمباراة النهائية على فريق �سبيبة عجلون، 

فيما حل فريق �سبيبة عنجرة بالمركز الثالث.
الهيئة  رئي�س  حمارنة  اح�سان  الدكتور  وتناوب 
الهيئة  ع�سو  م�سحور  جورج  وال�سيد  الإدارية 
الهيئة  ع�سو  �سنودي  فرح  وال�سيد  الإدارية 
الميداليات  بت�سليم  الأرثوذك�سي  للنادي  الإدارية 

على الفرق الفائزة بالمراكز الثالثة الأولى.
وقد ت�سلمت ال�سيدة �سهى ال�سامي رئي�سة المجموعة 
اح�سان  د.  من  تقديريًا  درعًا  البطولة  ومنظمة 

الدكتور احسان حمارنه يرعى ختام
 بطولة خماسيات كرة القدم للشبيبة األرثوذكسية

�سكرت  كلمة  القت  بدورها  والتي  البطولة  راعي 
فيها الفرق الم�ساركة والجهات الداعمة والجمعية 
على دعمها للمجموعة موؤكدة ا�ستمرار المجموعة 
اأخرى  بطولت  تنظيم  في  جروب«  »فوك�س 
ال�سباب  بين  المحبة  اأوا�سر  لتوطيد  الم�ستقبل  في 
عرو�سًا  الختام  حفل  ت�سمن  الأرثوذك�سي.وقد 
فلكلورية واأهازيج �سعبية بح�سور عدد من اأع�ساء 

الهيئة الدارية من الجمعية والنادي.  
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رفيع  اأرثوذك�سي  وفد  زار 
الإتحادية،  رو�سيا  جمهورية 
بطر�س  �سانت  مدينتي  وبالتحديد 
-22 الفترة  في  ومو�سكو  برغ 

بم�ساركة    2015/9/29
النه�سة  جمعية  عن  ممثلين 
الخيرية  الأرثوذك�سية  العربية 
والجمعية  الأرثوذك�سي  والنادي 
ك�سافة  ومجموعة  الأرثوذك�سية 
الأرثوذك�سية  عمان  ومر�سدات 
الثقافة  جمعية  الى  بالإ�سافة 
الجهة  الأرثوذك�سية  والتعليم 

المنظمة للرحلة.

الــوفــد  كلمـــة  فــــي  جـــاء  وقـد 
الأرثوذك�سي في اللقاء الذي جمعهم 
العرب  نحن  الرو�س:  نظرائهم  مع 
نحر�س  الأردن  في  الأرثوذك�س 
العالقات  وتوطيد  ا�ستمرار  على 
في  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  مع 
رو�سيا ونعتبر اأنف�سنا عمقًا ا�ستراتيجيًا 
لذلك  المقد�سة  الأرا�سي  لم�سيحيي 
مكونات  جميع  ومع  معهم  نقف 
ال�سعب الفل�سطيني في وجه الإحتالل 
تمار�سه  الذي  الق�سري  والتهجير 
قوى الطغيان  ال�سهيونية وندعوكم 
للوقوف الى جانبنا في هذا الم�سعى.

في  واأعمق  اأكبر  دور  لكم  ليكون  وندعوكم  كما 
وباقي  بخا�سة  الأرثوذك�س  الم�سيحيين  مع  الأردن 
موؤ�س�سات المجتمع المدني الأردنية بعامة في مختلف 
المجالت الممكنة من خالل برامج التواأمة وال�سراكة 
العالقات معكم والتي  توطيد  �ساأنها  التي من  الحقيقية 

نذكر منها ما يلي:

وفد أرثوذكسي رفيع يزور جمهورية 
روسيا اإلتحادية

في  الرو�سية  الأردنية  الجامعة  تاأ�سي�س  على  العمل 
والتعليمية  الثقافية  المنتديات  في  الم�ساركة  الأردن. 

واإر�سال البعثات وتقديم المنح الدرا�سية.
الم�ساركة ال�سبابية والك�سفية ومدار�س الأحد والمخيمات.
تن�سيط  الزيارات ال�سياحية والدينية بين البلدين واإعتبار 

الأردن بوابة لرحالت الحج الى الديار المقد�سة.
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�سورة جماعية للوفد مع ال�سيد ميخائيل بيوتروف�سكي يوم الخمي�س 2015/9/24

�سورة لح�سور قدا�س اإلهي بمنا�سبة عيد رفع ال�سليب 
المقد�س الأحد 2015/9/27

وقد التقى الوفد يوم الخمي�س 2015/9/24 في مدينة �سانت بطر�س برغ ال�سيد ميخائيل بيوتروف�سكي رئي�س فرع 
الجمعية الإمبراطورية الفل�سطينية الأرثوذك�سية في المدينة، مدير متحف الآرميتاج ورئي�س الدائرة ال�سرقية في 

جامعة �سانت بطر�س برغ.
وقد رحب ال�سيد ميخائيل بيوتروف�سكي  بالوفد الرثوذك�سي متمنيا لهم طيب الإقامة ، وقدم الدكتور اح�سان حمارنة 
اأع�ساء الوفد وتحدث عن اأهداف الزيارة ورغبة الوفد بتوطيد اأوا�سرال�سداقة بين الموؤ�س�سات الأرثوذك�سية في 

البلدين.
في  بجولة  الوفد  قام  ذلك  وبعد  ال�سرقية  والدائرة  الآرميتاج  الجمعية ومتحف  فرع  اأعمال  نقا�س حول  دار  كما 

متحف الآرميتاج برفقة نائبي رئي�س الجمعية الإمبرطورية.

وقد ح�سر الوفد يوم الأحد 2015/9/27  قدا�س عيد 
الأب  تراأ�سه  الذي  مو�سكو  في  المكرم  ال�سليب  رفع 
نيكولي بال�سوف كما �سارك في مائدة المحبة التي 

اأقيمت بعد القدا�س.
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�سورة جماعية مع �سيرجي اإ�ستبا�سن رئي�س الجمعية المبراطورية الفل�سطينية  الأرثوذك�سية/ مو�سكو
 الإثنين 2015/9/28

الفل�سطينية  الإمبراطورية  الجمعية  رئي�س  اإ�ستبا�سن  �سيرجي  ال�سيد  مع   2015/9/28 الإثنين  يوم  الوفد  واجتمع 
اإ�ستقبال  الأرثوذك�سية رئي�س وزراء جمهورية رو�سيا الإتحادية الأ�سبق في مو�سكو حيث عبر عن �سروره في 
و�سوريا  فل�سطين  في  فروعًا  الإمبراطورية  للجمعية  باأن  واأو�سح  رو�سية،  اأرثوذك�سية  موؤ�س�سة  اأقدم  في  الوفد 
ولبنان وبلغاريا وقبر�س وفرعًا جديدًا في تركيا.واأنهم يعملون على فتح فرع للجمعية في الأردن. واأكد على 

النقاط التالية:
• اأهمية الوجود الم�سيحي من جميع الطوائف في ال�سرق الأو�سط  كدليل على روح الت�سامح والعي�س الم�سترك 

مع اإخوانهم الم�سلمين.
• مخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخ�سو�س حيث كان لنا لقاء لوزير الخارجية على منبر مجل�س الأمن الدولي. 

و�ساأزور اليون�سكو قريبًا و�ستح�سل الجمعية على �سوت ا�ست�ساري بهذه الهيئة الهامة.
• ن�سارك ال�سيا�سة الحكيمة لالأردن باإزالة جميع الأ�سباب التي توؤدي الى هجرة الم�سيحيين و�سرورة حمايتهم 

و�سون حقوقهم.
نحن ن�سطون في بناء المدار�س حيث تم بناء مدر�سة في بيت لحم ت�سم 500 طالب والآن في طور بناء مدر�سة 
جديدة في دم�سق ولدينا نف�س الإهتمام في الأردن ب�سبب العالقة الوثيقة بين جاللة الملك عبدالله والرئي�س بوتن. 
كما ا�ساد بزيارة جاللة الملك عبدالله الى رو�سيا وقد اأثنى على النموذج الأردني في الت�سامح الديني بين جميع فئات 
المجتمع واأن ذلك يماثل الحالة الرو�سية حيث اأن في رو�سيا حوالي 22 مليون م�سلم يعي�سون في جو من التاآخي 
مع فئات ال�سعب الرو�سي كافة، واأن الرئي�س بوتن اإفتتح اأكبر م�سجد في اأوروبا في مدينة مو�سكو العا�سمة، تاأكيدًا 

على روح التاآخي والعي�س الم�سترك.
الأماكن  الى  التاأكيد على عبورهم  تم  فل�سطين  المقد�سة في  الأماكن  الذين يزورون  الرو�س  للحجاج  بالن�سبة  اأما 

المقد�سة من خالل الأردن.
الأردن  في  الأرثوذك�سي  المركزي  المجل�س  اأبو جابر رئي�س  الدكتور روؤوف  تحيات  فراج  با�سم  المهند�س  نقل  وقد 
اأكد له حر�س �سمو الأمير غازي بن محمد واإهتمامه بالق�سية الأرثوذك�سية حيث اأنها  وفل�سطين لل�سيد ا�ستيبا�سن، كما 

ق�سية مرتبطة بالأمن القومي الأردني.
وقد اأبدى ال�سيد اإ�ستيبا�سن اإهتمامه بفتح جامعة اأردنية رو�سية في الأردن بعد الح�سول على المباركة من جاللة 

الملك عبدالله الثاني بن الح�سين والرئي�س الرو�سي فالديمير بوتن.
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�سورة جماعية مع رئي�س تحرير جريدة رو�سيا العظمى الإثنين 2015/9/28

�سورة جماعية مع ال�سيد �سيرجيه غافريلوف الإثنين 2015/9/28

كما قام الوفد يوم الإثنين 2015/9/28 بزيارة رئي�س تحرير �سحيفة رو�سيا العظمى ال�سيد اأندريه نيقولييفت�س، 
والكني�سة  الرو�سي  المجتمع  بين  وتعزيزها  العالقات  بتوطيد  تعنى  الجريدة  هذه  باأن  التحرير  رئي�س  �سرح  وقد 
الأرثوذك�سية والحفاظ على الثقافة الأرثوذك�سية والقيم الأخالقية داخل المجتمع الرو�سي وقد اأ�سار رئي�س التحرير 
ال�سابقة والمهاجر في  اأنحاء رو�سيا والجمهوريات  ن�سخة توزع في جميع  الف  �سهريًا 50  ال�سحيفة ت�سدر  باأن 
اأميركا واأ�ستراليا وقد وعد الوفد الأردني باإر�سال اأخبار الموؤ�س�سات الأرثوذك�سية في الأردن لن�سرها في ال�سحيفة.

كما التقى الوفد اللجنة البرلمانية الرو�سية التي تعنى بحماية التراث الم�سيحي في مقر الدوما »البرلمان الرو�سي« 
برئا�سة ال�سيد �سيرجي غافريلوف حيث اأ�سار الى جهود اللجنة باإ�سترجاع اأمالك الكني�سة الرو�سية في فل�سطين. 
كما اأ�ساف باأن للجنة دورًا كبيرًا في اإر�سال الم�ساعدات الإن�سانية الى �سوريا والتي يتم جمعها من اأفراد ال�سعب 

الرو�سي كما اأ�ساد بدور القيادة الأردنية في اإ�ستقبال واإيواء الالجئين ال�سوريين وتوفير �سبل العي�س الكريم لهم.
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�سورة جماعية لوفد ال�سباب العربي الأرثوذك�سي مع ممثلي ال�سباب الرو�سي الثالثاء 2015/9/29

كما التقى الوفد رئي�س مركز الدرا�سات ال�سرقية التابع للمعهد الرو�سي للعلوم في جامعة مو�سكو والذي عبَّر عن 
قلقه من هجرة م�سيحيي ال�سرق الى المهاجر في الدول الغربية وعن اأ�سفه بترحيب العوا�سم الغربية بهم، لأن 

ذلك يوؤدي الى اإفراغ المنطقة من م�سيحييها وخا�سة من فل�سطين ومدينة القد�س.
وقد �سرح ال�سيد فيتالي ناوؤمكن باأن مركز الدرا�سات ال�سرقية م�سارك اأ�سيل في مجموعة الروؤية الإ�ستراتيجية 
)رو�سيا- العالم الإ�سالمي( الذي يراأ�سه رئي�س جمهورية تتر�ستان و�سيكون من المفيد دعوة ممثلين عن الجمعيات 

الأرثوذك�سية في الأردن لمخاطبة هذه المجموعة في موؤتمرها القادم.

م. با�سم فراج وم. اميل غوري يقدمان درعًا  تكريميًا لل�سيد فيتالي ناوؤمكن الإثنين 2015/9/28

وقد التقى ممثلو ال�سباب العربي الأرثوذك�سي يوم الثالثاء مع نظرائهم من ممثلي ال�سبيبة الأرثوذك�سية الرو�سية 
حيث تم التاأكيد على تن�سيط العالقات من خالل تبادل الزيارات وح�سور المخيمات ال�سبابية في الأن�سطة الثقافية 

في كل من رو�سيا والأردن.
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اللجنة الثقافيةاللجنة الثقافية

من منطلق حر�س جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية 
على تقديم ما هو نافع ومفيد لأع�ساء الجمعية من عاملين 
والتن�سيق  بالتعاون  الثقافية  اللجنة  نظمت  وموؤازرين 
قدمتها  ثقافية  اللجنة الجتماعية والن�سائية محا�سرة  مع 
�سويحات  رزان  ال�سيدة  المعروفة  التغذية  اأخت�سا�سية 
الخمي�س 22 ت�سرين الول/2015 على م�سرح فوؤاد يغنم 
بح�سور  ال�سمي�ساني   / الرثوذك�سية  الوطنية  بالمدر�سة 
ال�سيد اليا�س نينو مقرر اللجنة الثقافية وال�سيد �سالم نجمه 
والدكتور  الثقافية  اللجنة  ع�سو  الدارية/  الهيئة  ع�سو 
عودة ال�سلمان ع�سو اللجنة الثقافية  وجمهور مميز من 
اأع�ساء الجمعية والعاملين في موؤ�س�ساتها التعليمية. وقد 
تحدثت ال�سيدة رزان عن اأهمية تناول العنا�سر الغذائية 
من بروتينات ون�سويات ودهون وخ�سراوات وفواكه 
لحاجة  الغذائية  العنا�سر  هذه  من  اأي  اإغفال  دون  من 
ال�سيب�س  تناول الأطعمة مثل  الإن�سان لها، وعدم  ج�سم 
طهيها  يتم  التي  والماأكولت  الغازية  والم�سروبات 

بالزيوت وبدرجات حرارة عالية.
رزان  ال�سيدة  مع  الحا�سرين  جمهور  تفاعل  وقد 
ودارت حوارات ونقا�سات حول اأهمية تناول الأغذية 

»غذاء سليم لصحة أفضل«
محاضرة ثقافية قدمتها السيدة رزان شويحات

•  ورشة عمل خاصة بمنهاج التربّية الدينّية المسيحّية الجديد

ال�سحية  وتوعية الأبناء للحفاظ على  �سحتهم.
وقد قامت ال�سيدة رزان بفح�س ن�سبة الدهون واإجراء 
الن�سح  وقدمت  الخرى،  الطبية  الفحو�سات  بع�س 

والإر�ساد لكل حالة ح�سب نتائج الفح�س.
وفي بداية الإحتفال رحب ال�سيد اليا�س نينو مقرر اللجنة 
الثقافية بال�سيدة رزان والتي يتلقى اأبناوؤها تعليمهم في 
ال�سمي�ساني و�سكرها  المدر�سة الوطنية الرثوذك�سية / 
على تلبية دعوة الجمعية وقدم لها درع الجمعية تقديرا 

لما قدمته من معلومات مفيدة لجمهور الحا�سرين.

اأخبار جلنة مدار�س الأحداأخبار جلنة مدار�س الأحد

الدينّية  التربّية  لمعلمي  بعقد ور�سة عمل  المدر�سّية  اللجنة  بالتعاون مع  المناهج  لجنة   / الأحد  لجنة مدار�س  قامت 
الم�سيحّية للمرحلة الأ�سا�سية )اأول – ثالث( لمدر�ستي ال�سمي�ساني والأ�سرفية.

اأُ�س�س تعليم التربّية  اأهم  قدمت ال�سيّدة ب�سمة دوغان )اخت�سا�سية المناهج وع�سو لجنة التاأليف( �سرًحا مف�ساًل َعْن 
الدينّية الم�سيحّية الفعال للمرحلة األأ�سا�سية ثم ا�ستمعت اإلى ا�ستف�سارات ومالحظات الح�سور.

الأب  قد�س  المناق�سة  في  �سارك 
ب�سارة  وال�ستاذ  قاقي�س  الك�سيو�س 
التاأليف(  لجنة  )ع�سوي  دحابرة 
ريم  المعلمات  الور�سة  وح�سر 
كيال،  �ساميه  داية،  ريم  ام�سي�س، 
�سهى برهومة والأ�ستاذ غانم حمارنة.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناللجنة الثقافية

• احتفال عيد رفع الصليب
تحت رعاية رئي�س الهيئة الدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية وبح�سور عدد من اأع�ساء الهيئة الإدارية 
والآباء الجالء ومدير المدر�سة واأولياء اأمور الطلبة احتفلت المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساني بعيد رفع 
ال�سليب المكرم الخمي�س 2015/10/1. تخلل الحتفال كلمة وتراتيل ج�سدت معاني عيد رفع ال�سليب، ثم وّزع 
الرمان بعد مباركته واأ�سعلت النار في �ساحة المدر�سة. اأ�سرف على الحتفال قد�س الأب الك�سيو�س قاقي�س، قد�س 

الأب الك�ساندور�س مخامرة، والأ�ستاذ ب�سارة دحابرة.

• حفل تكريم الطلبة األوائل
المدر�سة  ومدير  الهيئة   واأع�ساء  الإدارية  الهيئة  رئي�س  بح�سور  الأرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  جمعية  كرمت 
التقدير  �سهادات  بتوزيع  الطلبة  اأوائل  الأمور  اأولياء  من  وح�سد  التدري�سية  والهيئة  �سعبان  ناجي  مو�سى  الأ�ستاذ 
والمكافاآت المالية على  المتفوقين في امتحان �سهادة الثانوية العامة وامتحان �سهادة الثقافة البريطانية للعام الما�سي 

2015/2014 ال�سبت 2015/10/17.
كما وزعت �سهادات التميز والمكافاآت المالية على طلبة ال�سفوف من ال�ساد�س وحتى الحادي ع�سر الذين ح�سلوا 

على المراكز الثالثة الأولى.  وبلغ عدد الطلبة المكرمين خم�سة واأربعين طالًبا وطالبة.
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سرفيةاأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سرفية

• احتفال عيد رفع الصليب المقدس
تحت رعاية رئي�س جمعية الثقافة والتعليم الرثوذك�سية وبح�سور اع�ساء الهيئة الدارية وبمباركة الب اثنا�سيو�س 
الوطنية  المدر�سة  في  يغنم  فوؤاد  م�سرح  على   2015/10/3 ال�سبت  يوم  المقد�س  ال�سليب  رفع  بعيد  الحتفال  تم 

الرثوذك�سية ال�سمي�ساني حيث قدم كورال المدر�سة بقيادة الب �سيرافيم ال�سلمان تراتيل عيد ال�سليب المقد�س.

• توزيع الشهادات والحوافز على الطلبة المتفوقين
التقديرية  ال�سهادات  توزيع  تم  الدارية  الهيئة  واع�ساء  الرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  جمعية  رئي�س  بح�سور 

والحوافز المالية على م�ستحقيها من الطلبة كما تم توزيع �سهادات امتحان الدلف في اللغة الفرن�سية .
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الذي  الطاعون «  الأ�سود « او » 
انت�رش يف الع�سور الو�سطى.

ان�سان  من  العدوى  تنتقل  و 
من  واحد  يوم  بعد  اآخر  الى 
التعر�س للفريو�س ، قبل ظهور 
العرا�س مما يعني ان املري�س 
الدكتور ماهر فوزي زبانةقد ي�سبب العدوى لخرين دون 

امل�ست�سار ال�سحي

إنفلونزا الخنازير
اإلتهاب  ال�ستاء حالت  و  اخلريف  ف�سلّي  تكرث يف 
املجاري التنف�سية العلوّية و الرئوّية  ب�سبب انخفا�س 
درجة حرارة اجلو و تاأثر مناعة الن�سان و توفر 
بال�سافة  املر�س  لنت�سار  املنا�سبة  املحيطة  البيئة 

لعدة عوامل اخرى .
و تعترب الأنفلونزا احد اهم المرا�س التي تنت�رش 
يف هذه الفرتة من العام . و ميثل ذلك عبئا �سحيا 
و جمتمعيا و ماديا على الدولة و ال�سكان على حد 
الفريو�سات  من  انواع  عدة  بها  تت�سبب  .و  �سواء 
تنتقل  ومنها  احليوانات  او  الب�رش  ت�سيب  قد  التي 

لحقا الى الن�سان .
احلالت  وعالج  الوقائية  التدابري  اتخاذ  فان  لهذا 
ب�سكل عام ،  املجتمع  ي�ساعد يف جتنيب  بدايتها  يف 

نتائج �سلبية كثرية .
يف  احلديث  كرث  وقد   ، كثرية  انواع  لالأنفلونزا 
الآونة الأخرية عن اأنواع مل تكن ، بنظر النا�س ، 
معروفة قبل ع�رشات و مئات ال�سنني، لكن احلقيقة 

هي غري ذلك .
التي   ، اخلنازير«  اأنفلونزا   « الأنواع  هذه  ومن 
�سميت بهذا ال�سم لنها ت�سيب اخلنازير بالدرجة 
طريق  عن  الن�سان  الى  تنتقل  ثم  من  و  الولى 
التعامل املبا�رش وغري املبا�رش مع احليوان امل�ساب 
حيث يح�سل تغري على املادة الوراثية للفريو�س و 

يتحول لي�سيب الب�رش اي�سا .
تتبع اأنفلونزا اخلنازير �ساللة ما يعرف بفريو�س  » 
ات�س 1- ان 1« و قد انت�رش هذا املر�س ب�سكل كبري 
ذلك  يف  عرف  لهذا  و  ا�سبانيا  يف   1918 عام  يف 
الوقت باأ�سم »الأنفلونزا الأ�سبانية «، و هي تختلف 
عن الأنفلونزا املو�سمية التي ت�سيب الب�رش عادة حيث 
م�سرتكة  جينات  يحتوي  لها  امل�سبب  الفريو�س  اأن 
لفريو�سات الن�سان و اخلنازير و الطيور. و يعتقد 
العاملية  احلرب  اإنهاء  يف  �سببا  كان  املر�س  هذا  ان 
على  اجلنود  من  الكثريين  ا�سابة  ب�سبب  الأولى 
اجلبهات احلربية . و تذكر بع�س املراجع ان عدد 
امل�سابني يف العامل حينها جتاوز املليار م�ساب، حيث 
املوت   « مر�س  على  الإ�سابات  عدد  يف  تفوق  انه 

ان يعرف انه م�ساب باملر�س .
و من اجلدير بالذكر اأن املر�س ل ينتقل ب�سبب اأكل 
حلوم اخلنزير ، لأن حرارة الطبخ العالية تق�سي 
على الفريو�س ، وهو ينتقل من �سخ�س الى اأخر 
بنف�س طرق انتقال فريو�س الأنفلونزا املو�سمية ، 
اأي  ال�سعال والعط�س  او مالم�سة  اأي عن طريق 
اأو  �سيء ملوث بالفريو�س ومن ثم مالم�سة العني 

الفم اأو الأنف .
ا�سا�سية  اعرا�س  من  المر�س  اعرا�س  تتنوع  و 
عن  ما  نوعا  تميزها  نادرة،  اأخرى  الى  حادة  و 
ال�سديد،  ال�سداع  يعتبر  و  المو�سمية.  الأنفلونزا 
وارتفاع درجة الحرارة ب�سكل كبير و لمدة 4-3 
الحاد  ال�سعال  و  الق�سعريرة  و  متوا�سلة،  ايام 
الأرهاق  و  بالتعب  لل�سعور  بالأ�سافة   ، الجاف 
فيه،  بالثقل  ال�سعور  و  ال�سدر   الآم  و  ال�سديدين 
ا�سا�سيات  من  اأحيانا  القيء  و  الإ�سهال  حدوث  و 
اعرا�سه و التي تتطور ب�سرعة مذهلة خالل 6-3 
�ساعات من ظهورها ، بعك�س الأنفلونزا المو�سمية 
التي تتميز ب�سعال م�سحوب بالبلغم و العطا�س و 

ان�سداد الأنف و األم الحلق .
للمر�س  منا�سبة  عالجات  ال�سواق  يف  تتوفر 
وفعالة حيث يبداأ املري�س بتعاطيها يف اليوم الثاين 
يف  العقاقري  هذه  وت�ساعد  العرا�س،  ظهور  بعد 
التقليل من انتقال املر�س من �سخ�س لأخر، كما 

اأن اللقاح �سد املر�س متوفر جتاريا .
و كما هو معروف ، فاإن الوقاية خري من قنطار 
طريق  اف�سل  اأن  جنزم  ان  ن�ستطيع  و  عالج. 
حيث  جيدًا،  اليدين  غ�سل  هو  املر�س  من  للوقاية 
اجل�سم  خارج  يعي�س  اأن  ي�ستطيع  الفريو�س  ان 
مدة �ساعتني الى ثمان �ساعات تقريبا، وعليه فان 
غ�سل اليدين باملاء و ال�سابون بعد مالم�سة ال�سطح 
)مقاب�س الباب، الطاولة، القلم، الخ ...( لكونها 
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قد تكون ملوثة ، كفيل  مبنع انت�ساره . كما انه ين�سح 
ال�سعال  و  العط�س  عند  الورقية  املحارم  با�ستخدام 
حينها،  يف  اليدين  وغ�سل   ، والأنف  الفم  لتغطية 
وا�ستخدام  الأنف  و  الفم  و  العينني  مل�س  وجتنب 
املعقمات التي حتتوي على الكحول لتعقيم اليدين. 
كما ين�شح بتجنب االأختالط املبا�رش مع اال�شخا�ص 

الذين يعانون من اعرا�س ت�سبه ما ذكر �سابقا ، و 
جتنب الماكن املكتظة يف موا�سم املر�س والأمتناع 
عن املعانقة و التقبيل عند حتية الأخرين، ول نن�سى 
البقاء يف  و  احلاجة  الطبيب عند  علينا مراجعة  انه 
منازلنا للراحة عند �سعورنا باعرا�س الأنفلونزا ، 

مو�سمية كانت او غري مو�سمية .
اأخبار رو�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سرفيةاأخبار رو�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سرفية

اأخبار جلنة ال�سبيبة الن�سائية

والمرح  الفرح  �ساده  جو  في   2015/8/29 الموافق  ال�سبت  يوم   )open day( الرو�سة  اطفال  ا�ستقبال  تم   •
بوجود ميني ماو�س وميكي ماو�س ور�سم المهرجين على وجوه الأطفال وتوزيع البالونات.

•  بهدف زرع محبة المطالعة لدى الأطفال وتعريفهم باهمية المكتبة والق�س�س، قامت مجموعتا ب�ستان وتمهيدي 
بزيارة الى مكتبة �سومان يوم الثنين الموافق 2015/9/21 .

• في جو من الإثارة �سارك اأطفال الرو�سة اأطفال رو�سة وهبه تماري في ح�سور عر�س ال�سيرك الرو�سي.

• اأقامت لجنة ال�سبيبة الن�سائية ن�ساطًا لالأطفال ت�سمن عر�س فيلم بعنوان   Maya the Bee  وتم تقديم وجبة طعام 
يوم ال�سبت بتاريخ 2015/10/3 بم�ساركة 50 طفاًل وقد تم ر�سد الريع ل�سندوق التكافل.

• اأقامت لجنة ال�سبيبة الن�سائية رحلة الى مدينة ال�سلط يوم الإثنين 2015/10/19 حيث زارت المجموعة مدينة 
ال�سلط ومعالمها وخا�سة كني�سة الخ�سر وقد تخلل الرحلة تناول الفطور في مطعم زمانك يا �سلط وح�سور عر�س 

فلكلوري للعر�س ال�سلطي وقد تم ر�سد الريع ل�سندوق التكافل.

إعالن 
تعلن لجنة ال�سبيبة الن�سائية عن اإقامة حفل ع�ساء عيد الميالد المجيد  يوم الأربعاء 2015/12/2 و�سيتم ر�سد ريع 

الحفل لدعم معونة ال�ستاء. لالإ�ستف�سار مراجعة مكتب الجمعية هاتف 5676589 فرعي 17

اأخبار جلنة ال�سبيبة الن�سائية
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يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

الدكتور عودة ال�سلمان ع�سو اللجنة الثقافية مبنا�سبة عًماد حفيده الطفل عودة ب�سار 
ال�سلمان وعيد ميالده الول بتاريخ 2015/10/15 .

الزميلة فاتن كراد�سه مبنا�سبة خطوبة جنلها فار�س كراد�سه خريج املدر�سة على لرا ادوارد 
ال�سامل اخلمي�س 2015/10/29 كما نهنىء الزميلتني دميا ودانا بخطوبة �سقيقهم فار�س.

ال�سيد اح�سان ال�ساحوري وال�سيدة نارميان جمروح ال�ساحوري مبنا�سبة خطوبة جنلهم 
ابراهيم اح�سان ال�ساحوري على كالرا عي�سى وكيله بتاريخ 2015/11/5 

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

ت�ستحق القراءة لأنها موؤملة وهذا حالنا اليوم
• زمان كان بيتنا غرفة �سغرية و�سالة يتجمع فيها 
كثرية  كبري وغرفه  بيتنا  اليوم  و اخلالن،و  الهل 
ما فيها غري الر�س و احليطان،هذا م�سافر و هذا 

مهاجر وهذا طاف�س و هذا من الدنيا طف�سان.
• زمان كان غدانا �سوربة عد�س مع خبز و را�س 

ب�سل و ع�سري رمان،
نفر�س الر�س ونوكل من �سحن واحد، و �سحكتنا 
و  حلوم  مالنه  ال�سفرة  اجلريان،واليوم  ي�سمعها 

دواجن و �سحون ا�سكال والوان.
• زمان باحلو�س �سهرتنا و جدي يحكيلنا ق�سة كان 
بزر  نف�سف�س  و  بنعنع  ال�ساي  كان،ن�رشب  ما  يا 
و  موبايل  �سهرتنا  تزينهاالأ�سنان،واليوم  و�سحكتنا 

أيام زمان   »باللغة 
المحكية«

اختارتها: �سيتا غاوي

�سات حلتى �رشنا بخرب  نت و 
كان.

بع�س  عن  ن�سال  كنا  زمان   •
نتالقا  و  بع�س  نزور  و 
بالح�سان، و اليوم من العيد 
و   .. غ�سب  تنتزاور  للعيد 

القعده عقلوبنا نريان.
القرايب  حواليه  يتجمع  الواحد  مير�س  ملا  زمان   •
و اجلريان، واليوم الخ ما ي�سرتجي يقول لخوه 

احلقني تراين تعبان.
• زمان كان الخ يفدي اخوه بكل ما عنده حتى لو 

ظل جوعان،
واليوم تلقى واحد م�س لقي خبز و اخوه من الع�سل 

�سبعان.
�سو  الزمن  ت�سوف   .. يابا  وينك  و  ميه  وينك   •
ل  و  يجمعهم  الود  عاد  ل  الخوان،  بني  �ساوى 

عادت املحبة بقلوبهم مثل زمان.
الله يجمعنا فيكم على خري
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املعطي امل�رسور يحبه الله
يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة االدارية بال�سكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم ال�سخي

الذكرى الثانية لرحيل الرئيس 
األسبق المرحوم 

ميشيل موسى سنداحة
�سادف يوم ال�سبت 31 ت�رشين الأول الذكرى ال�سنوية الثانية 
لرحيل املرحوم مي�سيل مو�سى �سنداحة، وبهذه املنا�سبة ن�ستذكر 
جهوده املتوا�سلة يف خدمة جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية، 
فقد انتخب ع�سوا يف الهيئة الدارية دورة 2000-1998 ، 
فنائبا للرئي�س لأربع دورات من عام 2000-2008، فرئي�سا 
اأثناء فرتة رئا�سته  للهيئة الإدارية لدورتني 2008-2012 و 
ال�سنوات  تلك  كان متفرغًا خلدمة اجلمعية حيث واكب خالل 

تقدمها وتطورها وترك ب�سمات وا�سحة يف كينونتها.
ن�ساأل الله القدير اأن مينحه الرحمة ويجعل مثواه مع القدي�سني والأبرار يف ملكوته ال�سماوي. 
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �سفيق نينـو

»ُطوبى للَّذين اآمنوا وَلْ َيَرْوا« )يو29:20(
تف�سريها

ف الر�سول الإميان باأنه »الثقة مبا ُيرجى والإيقان باأمور ل ُتَرى« )عب1:11( اأي انه التاأكيد ال�سديد والثقة  عرَّ
التي ل تعرف �سكًا وامنا يقني اأكيد بوجود هذه الأمور التي ل ُترى .  ويف مقدمة الأمور التي ل ترى هي :-

1( الله نف�سه،  �سفاته وعمله 2( عمل النعمة الإلهية فينا  3( الإميان بوجود املالئكة  4( الإميان بالروح والعامل 
املقد�سة يف  الفخار�ستيا 9( ال�رشار  املعمودية 8( �رش  ما يحدث يف  الله اخلفية 7(  اح�سانات  الفداء 6(  الآخر 5( 

امل�سيحية ..... الخ .
1 – الله و�سفاته وعمله :

قال القدي�س يوحنا »الله مل يره اأحد قط« )يو18:1( .  ل اأحد ي�ستطيع اأن يرى الالهوت ومع ذلك نوؤمن به من كل 
قلبنا وبكل ثقة وبه نحيا ونتحرك،  وقد وبخ الرب ي�سوع تلميذه توما ل�سكه اأذ قال له »هات اإ�سبعك اإلى هنا واأَب�رش 

يّدي،  وهات يدك و�سعها يف جنبي،  ول تكن غرْيَ موؤمن بل موؤمنًا« )يو27:20( .
2 – االإميان مبواعيد الله :

النا�س  ا�ستهزاء  حمتماًل  الفلك  بناء  يف  يعمل  �سنني  وظل  الأر�س  على  طوفان  �سيحدث  اأنه  الله  بكالم  نوح  اآمن 
قوا انذار الله َفَهِلكوا . وتهكمهم به وبفلكه ومل ي�سدِّ

3 – الفداء :
حمل امل�سيح جميع خطايانا ومات عنها ومتت بذلك نبوؤة اإ�سعياء »كلنا كغنم �سللنا. ِملنا كل واحد اإلى طريقه، والرب 
و�سع عليه اإثَم جميعنا« )اإ�س6:53( وكما قال القدي�س يوحنا املعمدان »هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العامَل« 

)يو29:1( وكما قال اأي�سًا »هو كّفارة خلطايانا .  لي�س خلطايانا فقط .  بل خلطايا كل العامل اأي�سًا« )1يو2:2( .
4 – �رس االفخار�ستيا :

بالإميان �سار اخلبز واخلمر ج�سد الرب ودمه )بعد �سالة التقدي�س( .  هنا ل جتعل حوا�سك اجل�سدية حتكم،  لأن 
احلوا�س اجل�سدية ل تب�رش �سوى الأمور التي ُترى . اأما احلوا�س الروحية فت�ستمع اإلى قول ال�سيد امل�سيح »خذوا 
كلوا .  هذا هو ج�سدي ... هذا هو دمي ...« )مت26:26-28( وقوله تعالى »من ياأكل ج�سدي وي�رشب دمي 

فله حياة اأبدية،  واأنا اأُقيمه يف اليوم الأخري« )يو54:6( .
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يتبع يف العدد القادم


