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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 (

الحادي والع�شرون من اآذار يوم مميز من كل عام، فهو عيد الأم وعيد الكرامة واإطاللة الربيع، 
وفيه ت�شتكمل الهيئة الدارية لجمعيتنا، التي نالت حديثًا وباقتدار ثقة الهيئة العامة، برنامجها في 
الإرتقاء باأداء موؤ�ش�شاتنا التعليمية وتنمية موارد الجمعية وا�شتثمار المبنى الثقافي – الريا�شي بمزيد 
من الأن�شطة الثقافية والريا�شية ومتابعة تنظيم اأر�ض اأم الكندم مع المكتب الهند�شي ال�شت�شاري 

ل�شتثمار هذه الأر�ض بما يحقق اأهداف وغايات الجمعية على الوجه الأمثل.
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فهي رمز  المحبة،  الأم هو عيد  الأجيال. عيد  الدرب ومربية  الحياة ورفيقة  ل�شريكة  الوفاء  الأم هو عيد  عيد 
جميع  على  واجب  ورعايتها  والأبناء،  الآباء  على  واجب  واإكرامها  حدود،  بال  والعطاء  والوفاء  الت�شحية 
موؤ�ش�شات الدولة، اإذ ل ي�شلح مجتمع بدون اأم �شالحة. واإكرام الأم من قبل اأبنائها ل يكون فقط بتقديم الهدايا 
وباقات  الورد ولكن بالطاعة وح�شن ال�شلوك والجتهاد في اأداء الواجبات والتفوق في الدرا�شة. والأم ال�شالحة 
هي م�شدر اإلهام لزوجها واأبنائها، والمرجع لهم في تقديم الن�شح والم�شورة، والراعية لهم في �شوؤون حياتهم. 
الآباء  لدى  والأحا�شي�ض  الم�شاعر  العواطف و�شدق  نبل  تعبير عن  واإن�شاني، وهو  الأم واجب وطني  فاإكرام 

والأبناء وكل من يتعامل معها كاأم اأو مربية اأو عاملة. 
الأوفياء  البوا�شل ومجاهدونا  فيها جنودنا  ا�شتطاع  التي  الكرامة  اآذار هو عيد معركة  والحادي والع�شرون من 
كتابة �شفحة م�شرفة في تاريخ اأردننا الحبيب اأعاد الثقة لأبناء �شعبنا باأننا قادرون على الدفاع عن حمى الوطن 
الغالي ومواجهة غطر�شة المعتدي المدجج باأحدث اأنواع الأ�شلحة. وفي هذه المنا�شبة نزجي التحية لجميع اأفراد 
قواتنا الم�شلحة وقيادتنا الها�شمية الحكيمة ونترحم على اأرواح �شهدائنا الأبطال الذين يذودون عن حيا�ض وطننا 

الغالي واأمنه واإ�شتقراره. 
واللجان  الدارية  هيئتها  في  واأع�شاء  وموظفات  ومعلمات  مديرات  جمعيتنا،  موؤ�ش�شات  في  العامالت  لجميع  تحياتنا 
المنبثقة عنها، وتمنياتنا ال�شادقة لهن بال�شحة والتوفيق مع ال�شكر العميق لجهودهن الخّيرة ومبادراتهن الإن�شانية النبيلة.
ال�شماوي، وحفظ  الملكوت  اإلى رحاب  الفانية  اأمهاتنا والرحمة لأرواح من رحلن من دنيانا  اأعمار  الله  اأطال 
الباري عّز وجّل اأردننا الغالي وقيادتنا الها�شمية الحكيمة وجمعيتنا الخيرية وجميع العاملين فيها والموؤازرين لها.
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الصوم الكبير
 لجنة مدار�ض الأحد

في  الّدينّيِة  الحياِة  اأركاِن  اأحُد  هو  الكبيُر  وُم  ال�شّ
ا�شُمه  كتاٌب  الأرثوذك�شّية   الكني�شِة  في  الكنائ�ض. 
الفّري�شيِّ  اأحِد  في  يبداأُ  الكتاُب  هذا  التريودّي، 
اأحُد  ُثمَّ  ال�شاطِر  البِن  اأحُد  بعَدُه   ياأتي  والع�شار، 
وُم  ال�شّ يبداأُ  ُثمَّ  الجبِن  مرفِع  اأحُد  ُثمَّ  الّلحِم  مرفِع 
في  م�شاٍء  كَلّ  الكنائ�َض  الموؤمنون  يوؤم  الكبير. 
الم�شّماَة �شالَة  ال�شالَة  لي�شاركوا  المقّد�ِض  وِم  ال�شّ
النوِم الكبرى. ن�شتعُدّ لعيِد القيامِة ب�شوٍم ِمْن 48 
ها  كاأنَّ جاهدًة  نا�شكًة  الأرثوذك�شّيُة  فيه  تبدو  يومًا 

براري للن�ّشاِك والرهبان.
الإن�شان  الأوقات في حياة  اأروع  لواُت هي  ال�شّ  
في  والزهُد  والن�شُك  خالقه،  فيها  يخاطب  التي 
والح�شاِب  الدينونِة  ُر  فتذُكّ عظيٌم،  لواِت  ال�شّ هذه 
في  درجٍة  الى  درجٍة  من  الكني�شُة  ت�شيُر  واجب. 
العظيم.  الآلِم  اأ�شبوِع  اإلى  لترتقي  الإلهّيِة  َلِّم  ال�شُّ
وفي  عامة  ب�شورة  اأ�شا�شٌيّ  الكني�شِة  في  وُم  فال�شّ
من  و�شيلٌة  فهو  ة،  خا�شّ ب�شورٍة  الأرثوذك�شّيِة 
و�شائِل الكني�شِة لكي يبداأَ الإن�شاُن برفِع نف�ِشِه فوَق 
يلُجَم  ولكي  الّروح   �ُشَلِّم  في  وال�شعود  الج�شِد 
الروحّية.  الأ�شواق  اإلى  اأهواَء ج�شِدِه ولين�شِرَف 
وِم �شالُح الّروِح لقمِع اأهواِء الج�شِد و�شهواِته  ال�شّ
الح�شنة.  والأعماِل  لواِت  بال�شّ اإقترانه  �شريطة 
وُم بحِدّ ذاِته ينبوع الخيرات، اإذ بدون  لي�ض ال�شّ
للج�شد،اأّما  مرِهقٌة  عملّية  ي�شبح  الح�شنة  الأعماِل 
ُي�شبح   فاإّنه  ال�شالحِة  والأعماِل  لوات  ال�شّ مع 

تقدي�شًا للروح والج�شد.
الرذائَل  الكبير  ال�شوم  في  الّنا�َض  يتجَنُّب 
زماُن  هو  وَم  ال�شّ اأّن  ويعرفون  والمخا�شمات 
الّتوبِة وال�شجوِد والندامِة، هو زماُن الم�شالحاِت 
ب�شجوٍد  ِة  المقد�َشّ الكاأ�ِض  مَن  ِم  والتقُدّ والغفراِن 
الى  الّروِح  جْذِب  في  تكوُن  وِم  ال�شّ ُة  قَوّ عميٍق. 
نا  ُتذِكُرّ اّلتي  الأيقونَة  ي�شبُه  وُم  ال�شّ الإلهّيات. 

مح�شو�شٌة  و�شيلٌة  وهو  والقّدي�شين،  ِه  واأِمّ بي�شوَع 
لواِت والهتماماِت الّروحّية،  رُنا بال�شّ ملمو�شٌة ُتذِكّ

وبالإنجيل وكلِّ الأموِر المرتبطِة بالتقوى.
روحيًّا  توؤّثُر  والقراءاُت  لواُت  وال�شّ وُم  ال�شّ
 . الّروحيِّ اإلى  الماديِّ  العالِم  مَن  الإن�شاُن  فينتقل 
مَن  لنرتِفَع  عاٍم  كلِّ  في  لنا  المتاحُة  الفر�شُة  هو 
الأر�ِض اإلى ال�ّشماِء لكي ننتقَل بعقوِلنا مْن الهموِم 
كبيرٌة  َبَركٌة  هو  الّروحّية.  التـاأمالت  اإلى  الماّديِة 
ا تجعُل الّنا�َض يغت�شلون بمياِه الّتوبة. الموؤمنون  جدًّ
فاِتهم، يفح�شون  ال�شائمون يعتدلون في كلِّ ت�شرُّ
�شماِئَرهم، ويكت�شفون اأنف�َشهم. با�شيليو�ُض الكبيُر 
وَم ُيطفىء الحروب” وهذا �شحيح،  قال: ”اإّن ال�شّ
تنتقُم ول  ال�ّشالَح ول  ائمُة ل تحِمُل  ال�شّ ال�ّشعوُب 
وِم  ال�شّ في  لل�شالم.  ت�شعى  بل  الحروب  ت�شن 
الكبيِر يتعاطف المقتدرون مع الفقراء والمحتاجين 
ب�شبب  العمر  طوال  ال�شيام  حياة  يحيون  الذين 
الفقر فيقدمون لهم ما يخفف عنهم �شنك العي�ض.
فالإيمان ال�شالح ل يكتمل اإل بالعمل ال�شالح ثمرة 

المحبة ال�شادقة.
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•  احتفال عيد الأقمار الثالثة:
تحت رعاية رئي�ض الهيئة الدارية لجمعية التعليم 
حمارنة  اح�شان  الدكتور  الأرثوذك�شية  والثقافة 
والطالب  الدارية  الهيئة  اأع�شاء  وبح�شور 
اأقمار  بعيد  المدر�شة  اأ�شرة  احتفلت  والمعلمين 
في  2016/2/18 الخمي�ض  الثالثة  الكني�شة 

 المبنى الثقافي الريا�شي/القاعة الكبرى حيث ت�شمن الحتفال كلمات روحية بمنا�شبة العيد وتقدي�ض الماء 
الطلبة  المقد�شة على  الأيقونات  تم توزيع  نهاية الحتفال  المدر�شة. وفي  قبل كهنة  ال�شغير ون�شحه من 

وتقدي�ض جميع مباني المدر�شة ومرافقها.

• قام قد�ض الأب الك�شيو�ض قاقي�ض با�شطحاب طلبة ال�شف التا�شع وطني الى كني�شة القدي�شين ق�شطنطين 
وهيالنة الثنين 2016/2/22 بهدف التعرف على اأق�شام الكني�شة والأواني المقد�شة.

• زار طلبة ال�شف الثامن CS/B بيت العناية الن�شانية في الفحي�ض الأربعاء 2016/2/24 لتعزيز مفهوم 
الرحمة والعطاء با�شراف المعلمة لنا نينو.

الثنين 2016/2/15 �شارك طلبة ال�شف التا�شع وطني في احتفال المديرية بالذكرى المئوية للثورة   •
العربية الكبرى.

لطلبة  محا�شرة  عقدت   2016/2/16 الثالثاء   •
ال�شفين الثالث والرابع بعنوان » الن�شاط البدني« 
المر�شدتين  با�شراف  حدادين  غدير  ال�شيدة  األقتها 

التربويتين ر�شا دبو وجوان قاقي�ض.

• الثالثاء 2016/2/16 �شاركت مجموعة من المعلمات في اليوم المفتوح للمعلمين في متحف الأطفال 
الم�شري  جمانة  العمري،  دعاء  حيا�شات،  دانيا  خوري،  �شهام  �شبيط،  ايفون  عريفج،  فداء  وهن: 

و�شروق عثمان.
• الأربعاء 2016/2/17 عقدت محا�شرة لطلبة ال�شف التا�شع وطني وIG عن الجرائم اللكترونية األقاها 

مندوبون من اأ�شدقاء الأمن الوطني با�شراف المر�شدة التربوية كارول طوبا�شي.
• عقدت لقاءات حول التوعية اللكترونية لطلبة ال�شف الثامن بالفترة من 25-2016/2/29 األقتها ال�شيدة 

�شيرين دبابنة با�شراف المر�شدين التربويين مجدي م�شرب�ض ومي حواتمة.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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ال�شف  من  عوني  ابوليل  يو�شف  الطالب  تاأهل   •
العالمية  انتل  بم�شابقة  الم�شاركة  الى   « اأ   « العا�شر 
التي تقام في الوليات المتحدة الأميركية. هذا، وقد 
انتل  لم�شاريع  النهائي  المعر�ض  في  الطالب  �شارك 
الذي نظمته الوزارة بتاريخ 2016/3/5. وقد فاز 
»Nuclear Waste Auto Detector«  عن  بم�شروعه 
فرع الفيزياء النووية . با�شراف ال�شتاذ عوده هنديله 

• م�شابقة ر�شم اليابان:
فازت الطالبة كيرا رامز يغنم من ال�شف ال�شاد�ض 
ر�شم  م�شابقة  في   Honorable Mention ب�شهادة  ب 
وريما  قندح  ن�شرين  المعلمتين  با�شراف  اليابان 

بعاره.

والخمي�ض  الأربعاء  يومي  �شرق عمان وذلك  المدني/  الدفاع  اإلى مركز  بزيارة  الرو�شة  اأطفال  قام   •
24-2016/2/25  وذلك تعزيزًا لمفاهيم وحدة ) الماء( ولتنمية اإتجاهات اإيجابية لدى الأطفال نحو رجال 

الدفاع المدني والأعمال التي يقومون بها والأدوات والمعدات التي ي�شتخدمونها، . 

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

اأخبار  رو�سة الوطنية الأرثوذك�سية / الأ�سرفيةاأخبار  رو�سة الوطنية الأرثوذك�سية / الأ�سرفية
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• مسابقة الرسم » الحياة حلوة « نظمها النادي األرثوذكسي األحد 2016/2/21
ح�شلت الطالبة مايا الأزرعي من ال�شف التا�شع الأ�شا�شي على المركز الثالث في م�شابقة الر�شم التي نظمها النادي 
الأرثوذك�شي وح�شل فيها الطالب لوي�ض جبرا من ال�شف الثامن الأ�شا�شي على جائزة تر�شية. كما �شارك ت�شعة 
طالب اآخرين في هذه الم�شابقة باإ�شراف المعلمتين مورين عمانوئيل واأمل طالما�ض. وقد �شلم رئي�ض النادي ال�شيد 

مي�شيل ال�شايغ ال�شهادات على م�شتحقيها.

• مسرحية التوعية المرورية الثالثاء 2016/2/23
المرورية«  بعنوان»التوعية  م�شرحية  عر�شت  العامة  وال�شالمة  الوعي  تنمية  على  المدر�شة  اإدارة  من  حر�شًا 
قدمتها اإدارة العالقات العامة /ال�شرطة المجتمعية  ق�شم الم�شرح ال�شرطي لطلبة ال�شفين التا�شع والعا�شر الأ�شا�شي 

يوم الثالثاء 2016/2/23.

اللجنة  ع�شو  عكاوي  النمري  ندين  ال�شيدة  الثقافية  اللجنة  واأع�شاء  مقرر  يهنىء 
الثقافية بمنا�شبة فوزها بجائزة الإعالم لحقوق الطقل في الأردن حيث كانت اإحدى 
الم�شابقة.تعبر  هذه  الى  تقدموا  مت�شابقًا  بين 22  بالجوائز من  فازوا  الذين  الثالثة 
لها  المتميز لزميلتهم ندين ونتمنى  الثقافية عن اعتزازها وفخرها بالإنجاز  اللجنة 

دوام التقدم والنجاح.
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اأخبار  جلنة مدار�س الأحداأخبار  جلنة مدار�س الأحد

ورشة عمل )الخادم إنجيل معاش(
اأقامت لجنة مدار�ض الأحد الحلقة الثالثة من دورة اإعداد وتدريب خدام مدار�ض الأحد خالل ور�شة عمل 
ال�شمي�شاني  الأرثوذك�شية/  الوطنية  المدر�شة  في  ال�شبت 2016/2/27  يوم  وذلك  معا�ض(  اإنجيل  )الخادم 

�شارك فيها 65 خادمًا وخادمة وطالب من مراكز مدار�ض الأحد الواعدين.
اإ�شتملت الور�شة على محا�شرة لقد�ش الأر�شمندريت خري�شتوفور�ش بعنوان »الخادم اإنجيل معا�ش« تكلم فيها 
عن اأهمية الكتاب المقد�ض في حياة الخادم وطريقه اإلى خال�ض نف�شه والآخرين من خالل التوا�شع والمحبة.
تال الور�شة عمل قام به الأخ جري�ض خليفة عن مو�شوع فهر�شة الكتاب المقد�ض واأنواع الفهر�شة واأهميتها. 
ثم تم توزيع الم�شاركين اإلى فرق عمل لإعداد عظة لموا�شيع محددة من خالل جمع ن�شو�ض من اآيات 

الكتاب المقد�ض.
اختتمت الور�شة بع�شاء جماعي على اأمل لقاء قريب بالحلقة الثالثة من دورة اإعداد وتدريب خدام مدار�ض الأحد 

�شارعين الى الله اأن تعم المنفعة والفائدة جميع اأبنائنا من خالل ُفلك مدار�ض الأحد بخدامها والقائمين عليها.

زيارة السيد نقوال عقروق
اللجنة  مقرر  من  مكون  الجمعية  من  وفد  زار 
م�شنات  يو�شف  د.  واأ.  نينو  اليا�ض  ال�شيد  الثقافية 
نائب المقرر وال�شيد جورج م�شحور ع�شو الهيئة 
العالقات  مدير  هنديله  عطاالله  وال�شيد  الإدارية 
العامة ال�شيد نقول عقروق في منزله.ال�شيد نقول 

حيث   2016/3/3 الخمي�ض  يوم  م�شاء  الزيارة  تمت  �شنوات  عدة  منذ  ون�شاطاتها  الجمعية  لأخبار  متابع 
الثقافة والتعليم  بترحاب  ودار حديث ودي معه حول عالقته بجمعية  اإيلي  واإبنه  ال�شيد عقروق  ا�شتقبلنا 
الأرثوذك�شية وم�شاهماته بمقالت ثقافية وروحية في ر�شالة المحبة. وقد عبر ال�شيد عقروق عن تمنياته 

ال�شادقة بدوام تقدم وازدهار هذه الجمعية واعتزازه ب�شمعتها الطيبة في مجتمعنا الأردني وفي الخارج
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النشاطات
االحتفال بعيد المحبة

بمنا�شبة الحتفال بعيد المحبة تم تخ�شي�ض برنامج يوم ال�شبت 2016/2/13 كيوم خا�ض لالأطفال للقيام باأعمال 
فنية/ العاب جماعية واإح�شار وجباتهم من منازلهم. وفي نهاية اليوم  تجمع الأطفال في �شاحة الرو�شة حيث قاموا 
 باأداء الرق�شات والأنا�شيد. وبعد النتهاء تم توزيع  حلوى �شعر البنات وبالونات على  جميع اأطفال الرو�شة .

زيارة متحف األطفال
قامت جميع مجموعات ب�شتان بزيارة تعليمية اإلى متحف الأطفال في حدائق الح�شين يوم ال�شبت 2016/2/20.

تسجيل األطفال الجدد
مراجعة رو�شة وهبة تماري لت�شجيل الأطفال الجدد للعام الدرا�شي 2017/2016 لمواليد 2012 للمرحلة 

الأولى )ب�شتان( والمرحلة الثانية )تمهيدي( لمواليد 2011.       
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تقرير مخيم إعداد خّدام مدارس األحد 
نظمت لجنة مدار�ش الأحد مخيمها الأول لهذا العام بعنوان » ليجو« في الفترة الواقعة 2016/1/16-14  
والذي اأقيم في مقر مار �شربل/عمان، حيث �شارك 49 خادمًا وخادمة من المراكز التابعة للجمعية كافة. 
مدار�ض  خدام  وتدريب  اإعداد  اإلى  يهدف  �شنوي  برنامج  �شمن  مخيمات  ل�شل�شلة  بداية  المخيم   هذا  وُيعد 
الأحد الموؤهلين للخدمة وتحمل الم�شوؤولية. ويتم ذلك تحت اإ�شراف مقرر لجنة مدار�ض الأحد الأخت اأمل 
ا�شت�شافة عدد  تم  قاقي�ض وجري�ض خليفة(. وقد  حداد واإعداد وتنظيم كل من الإخوة )تريز دايخ، روؤى 
من المحا�شرين الذين �شّخروا ُجّل اهتمامهم لخدمة مدار�ض الأحد والكني�شة ل�شنوات طويلة ليقدموا ح�شيلة 
خبراتهم للم�شاركين  لما لذلك من اأهمية في نه�شة الكني�شة واأبنائها �شمن ور�شات ت�شّمنت الموا�شيع التالية:
حياة الخادم الروحية لقد�ض الأر�شمندريت خري�شتوفور�ض عطالله الذي تحدث عن حياة الخادم الروحية 
وانعكا�شها على من حوله في المجتمع ب�شكل عام وطلبة مدار�ض الأحد ب�شكل خا�ض، القـــائــد /المـــر�شــد 
) الأخت تريز دايخ (، مدخل اإلى الألعاب ) الأخ راكان اإم�شيح(، مدخل اإلى ال�شيحات والأنا�شيد )الأخت 
داليا الم�شري(، الحياة مع الفرقة )الأخ �شليم ف�شحو(، من اأنا )الأخت ريم عوي�ض(، �شيكولوجّية مرحلة 
اأ�شرة  اإلى  تادر�ض(، مدخل  �شمر  )الأخت  للطفل  التربوية  الحالة  تخطيط  الحن(،  نور  )الأخت  الطفولة 
الأر�شمندريت  قد�ض  قام  كما  )الأخ عماد عوي�ض(.  الأولية  الإ�شعافات  اإم�شيح(،  �شالي  )الأخت  الطفولة 
اأثنا�شيو�ض قاقي�ض بزيارته المعهودة لتقديم �شّر التوبة والعتراف والإر�شاد الروحي لمجموعة كبيرة من 
الم�شاركين. وبنهاية المخيم اأُقيم حفل �شمر ابتهاًجا بنجاح هذا اللقاء والذي ن�شاأل الله اأن تعّم فائدته على 

الجميع، وكما ن�شاأله العون ل�شتمرار وتحقيق اأهداف برامج اإعداد خدام مدار�ض الأحد.

اأخبار  جلنة مدار�س الأحداأخبار  جلنة مدار�س الأحد

عـيـد مـولـدك يــا �أجمــل �لأمهـات  
فـــي عيـدك قــطـفـت لـك �لورد�ت 
�إ�سـتـقـت لـــك وفــي د�خـلي �آهات

فــاقبـلي مـنـــي �أجـمــل �لــقــبـالت  

 نبت فيه �لورد وتفتحت �لزهر�ت
لأهــديــكـي �إيــاهــا مـــع �لدمعـات
 يــا مــن عـلـمـتـني رو�ئـع �لحياة
هـــــــديــة لأغــلـــــى �لأمــــهـــات

�شيتا غاويعيد األم 
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في يوم المرأة العالمي 

فدوى ضيف اهلل حّداد  
نموذج اإليمان والعطاء

من مواليد ال�شلط عام 1913
كان  والبع�ض  الجميع  يناديها  كما  فدوى  العمة 
يناديها الخورية فدوى لأنها كر�شت حياتها لخدمة 
ها كانت  ها لم تتزوج اإل اأنَّ الكني�شة. وبالرغم من اأنَّ
في  الرعية  اأبناء  لكل  الأم  وبمثابة  الجميع  عمة 
كني�شة ميالد ال�شيّدة العذراء – جبل التاج. وحتى 
الواجب  توؤدي  كانت  فقد  ومعارفها  لجيرانها 

وت�شارك الجميع افراحهم واأتراحهم.
والديها  مع  التاج  جبل  في  فدوى  العمة  �شكنت 
وكانت   ،1949 عام  حداد  عطيوي  و�شقيقها 
كني�شة  في  ال�شلوات  ح�شور  على  دائًما  تواظب 
فكرة  لها  خطرت  وقد  البلد.  و�شط  في  المخل�ض 
والدها  ف�شجعت  التاج  جبل  في  كني�شة  وجود 
اإن�شاء  اأجل  من  العمل  على  والأ�شدقاء  و�شقيقها 
المعلمة  ا�شتعمال منزل  تم  وبالفعل  هناك.  كني�شة 
نعيمة البجالي، واّلذي كانت فيه مدر�شة �شغيرة 

لأبناء المنطقة، ككني�شة.
قامت  ذلك  على  المعلمة  اأهل  اعتر�ض  اأْن  وبعد 
اإلى  بالبحث عن منزل ل�شتئجاره وتحويله  العمة 
لهذا  �شغير  منزل  ا�شتئجار  تم  وبالفعل  كني�شة، 
بيعه  المنزل  اأ�شحاب  اأراد  وعندما  الغر�ض. 
عملت العمة فدوى جاهدة وطرقت اأبواب المنازل 
الكني�شة،  اأع�شاء  مع  التبرعات  لجمع  وال�شركات 
لعدة  ال�شغير وا�شتعمل ككني�شة  المنزل  �شراء  وتم 
الكني�شة  واأع�شاء  فدوى  العمة  وبجهود  �شنوات 
تم  الكني�شة  لبناء  المال  لجمع  اأميركا  اإلى  و�شفرها 
هدم البيت وبداأ العمل لبناء الكني�شة. وعندها راأت 
الذهاب  الرعية  اأبناء  با�شتطاعة  لي�ض  باأنه  العمة 
اأبعد، وحّتى انها فكرت بفل�ض الرملة  اإلى كني�شة 
اأن يبقى في  اأن يذهب للموا�شالت  اّلذي بدل ِمْن 

في  للم�شاهمة  الكني�شة 
البركة  فطلبت  بنائها. 
البطريرك  غبطة  من 
الأول  ذيوذور�ض 
مطراًنا  كان  عندما 
لعمان ل�شتعمال منزلها 
اثناء  �شغيرة  كني�شة 
الحالية.  الكني�شة  بناء 
وبالفعل تم تلبية رغبتها 

تم  �شنتين حتى  لمدة  الرعية  وفتحت منزلها لأبناء 
اإنهاء  اأجل  من  تعمل  العمة  وبقيت  الكني�شة.  بناء 
الكني�شة من بناء ور�شم اليقونات، وكانت في قمة 
وعندما  والرعية.  الكني�شة  لخدمة  تعمل  ن�شاطها 
لإقامة  الكني�شة  الى  فينذكتو�ض  المطران  ح�شر 
في  المطرانية  ا�شتلم  عندما  فيها،  القدا�ض  خدمة 
عمان، ا�شتقبلته العمة فدوى مع العديد من رجال 
الكليرو�ض والرعية ودعتهم اإلى وليمة غذاء في 
منزلها الذي ا�شتعمل ككني�شة في ال�شابق. ولكن بعد 
الفرا�ض  األزمها  مما  قدمها  في  بك�شر  اأ�شيبت  فترة 
تتبرع  اأن تح�شنت كانت  بعد  لمدة طويلة. ولكنها 
وتتابع اأمور الكني�شة وتذهب اليها على العكازات 
مكتب  في  وتنام  العظيم،  الخمي�ض  يوم  خا�شة 

الكني�شة اإلى ليلة الف�شح لعدم تمكنها من ال�شير.
اإلى  الذهاب  ت�شتطع  لم  الأخيرة  ال�شنوات  وفي 
ها لم تعد ت�شتطيع ال�شير نهاِئًيا. وكانت  الكني�شة لأنَّ
وترتل  وت�شلي  المناولة  وتطلب  ال�شوم  تمار�ض 
اأيامها كانت �شعبة  وهي طريحة الفرا�ض. واآخر 
جًدا عليها اإذ اأنها فقدت القدرة نهائًيا على الحركة 
اأحد   �شاألها  كلما  وكانت  ذاكرتها،  تفقد  لم  ولكنها 

عن �شحتها تقبل يدها وتقول ن�شكر الله. 
عن   2015/7/22 في  الرب  رحمة  اإلى  وانتقلت 

�شيخوخة �شالحة ق�شتها في خدمة الكني�شة.
لل�شباب  اإلهام  م�شدر  بحق  فدوى  العمة  تعتبر 

الموؤمن لن�شر ر�شالة المحبة والعطاد والإيمان، 
فليكن ذكرها موؤبًد�.
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ال�شحي  والتاأمين  الإجتماعي 
العمل  �شاعات  عدد  وتحديد 
اأي�شًا  ومنها  والإجازات... 
بمتطلباِت  التعليِم  ربِط  عدُم 
مواءمة  عدم  اأو  العمل  �شـوِق 
التعليمّي  النظام  ُمخرجات 

�إختيار �أ. �سامل جنمة

البطالُة
توفره  عدم  اأو  العمِل،  في  الإ�شتمراِر  عدُم  هي 
اأ�شاًل، اإذ اأن للفرِد الإمكانيات والقدرة على العمِل 
ويريُد العمل ويبحث عنه، اإّل اأنه ل يجده. وُيطلق 

على الفرد غير العامل بالعاطِل عن العمِل.
للبطالِة اأ�شكاٌل عديدٌة، ومنها اإما عدُم العثور على 
العمِل الذي يتنا�شُب مع الموؤهالِت والتخ�ش�شاِت، 
التي  واإما  للوظائِف،  الأفراِد  اإختياِر  �شوُء  اأو 
المو�شميِة  الإقت�شاديِة  الأن�شطِة  بع�ض  ُت�شيُب 
التوازِن  عن  تنتُج  التي  اأو  وال�شياحِة،  كالزراعِة 
التي  المهاراِت، واإما  العر�ض والطلِب على  بين 
ُي�شببها تدهور الحالة الإقت�شادية لبع�ض الن�شاطات 
في اإقليٍم معيٍن، اأوالناتجة عن نمو وتطور بع�ض 
الأخر،  بع�شها  وفتور  الإقت�شادية  الن�شاطات 
المهن  بين  الُم�شتمر  العاملين  تنقل  عن  والناجمة 

الُمختلفة، وهناك اأي�شًا التقاعد الُمبِكر.
الإنتاِج  في  النق�ُض  منها  عديدة،  اأ�شباٌب  وللبطالِة 
اأو  التعليمي  اأو في راأ�ِض الماِل، وتدني الم�شتوى 
للمهاراِت  العمِل  عن  الباحثين  واإفتقار  المهني، 
الأعمال  بع�ض  اأواإحتقاِر  العيِب  وثقافُة  الالزمة، 
كال�شمان  الالئق  العمل  لمقومات  لإفتقارها 

خدماِت  عن  والإ�شتغناء  العمل،  �شوق  لحاجات 
بع�ض الموظفين، اأو التمييز الجن�شّي اأو العرقّي، 
والعمالة الوافدة، واإزدياد عدد ال�شكاِن والتطوِر 
مكان  الآلة  اإحالل  اإلى  اأدى  الذي  التكنولوجّي 

العن�شر الب�شرّي.
بق�شمِة  ما  ُمجتمٍع  في  البطالِة  ُمعدل  ح�شاب  ويتّم 
عدد الأفراد العاطلين عن العمِل على عدِد الأفراِد 
ال�شكان،  عدد  على  ولي�ض  العمِل  على  القادرين 
والجن�ض  العمرية  الفئة  الإعتبار  بعين  اأخذين 
بالنمِو  البطالُة  وترتبُط  التعليمّي.  والم�شتوى 

الإقت�شاديِّ وركوده.
واإقت�شاديٍة  اإجتماعيٍة  �شلبيٍة  اآثاٍر  من  للبطالِة  ولما 
تت�شدى لها الدوُل من خالل الت�شريعاِت والأنظمِة 
والم�شِح الدوري والإح�شائياِت والتخطيط ق�شير 
لعالِج  اإما  الإقت�شادية  والم�شاريع  الآمد  وطويل 
اأ�شباِب البطالة المبا�شرة اأو غير المبا�شرة اأو للحّد 

من اآثارها ال�شلبية.

الزاوّية الإقت�سادّيةالزاوّية الإقت�سادّية
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حتمل جتربة احلمل الأول عند املراأة يف ثناياها م�شاعر 
تراوح بني ال�شعادة والفرح مبولودها البكر وبني القلق 
من اآلم احلمل  والو�شع، عدا عن جهلها ملا �شتفعله بعد 
الولدة لتعود ج�شمانيا ونف�شيا اإلى حالتها الطبيعية،  و ما 
�شتفعله عندما تعود اإلى املنزل مبولودها اجلديد.  فكيف 

تتمتع املراأة باأول حمل و اأول مولود؟
باتخاذ  الأمهات  عند  احلمل  متاعب  جتنب  ميكن 
طبيعية   غري  عالمة  لأي  التنبه  و  الواجبة  الإحتياطات 

اإذا حدثت و�رسعة مواجهتها  باإتباع الآتي :
رفع  مثل  زائد  جمهود  بذل  بعدم  وذلك  الراحة   -
فقط   والقيام  طويلة  ل�شاعات  امل�شي  اأو  الثقيلة  الأج�شام 
بالأعمال املنزلية التي ل تتطلب جهودًا �شاقة ول ت�شبب 
ملدة  الفرا�ض  على  بالإ�شتلقاء  وذلك  ال�شديد،  الإرهاق 
�شاعات  عدد  يقل  ل  واأن  النهار،  خالل  تقريبا  �شاعة 

النوم عن �شت اإلى ع�رس �شاعات يوميا. 
فر�شة  من  يقلل  و  احلامل  ينع�ض  يوميا  الإ�شتحمام   -
اإ�شابتها بالعدوى، وخا�شة الإعتناء بالثديني والأع�شاء 
اإ�شتعمال اأي مواد  التنا�شلية  وذلك باإ�شتخدام املاء دون 

كيميائية،  وعدم اإ�شتخدام الكرميات غري املوثوق بها.
- الإكثار من تناول ال�شوائل كاملاء و الع�شائر الطازجة.
عديدة  مرات  و  قليلة  بكميات  ال�شحي  الغذاء  تناول   -

على مدار اليوم.
- التربز ملرة واحدة على الأقل يوميًا و التبول مرة كل 

�شاعتني على الأقل. 
اإ�رساف  حتت  اإل  كانت  مهما  اأدوية  اأي  تناول  عدم   -
الأ�شهر  اأي عالجات و خا�شة يف  تناول  طبيب، لأن 

الثالثة الأولى قد ت�شبب الت�شوه اخللقي للجنني. 
موؤ�رش�ت �خلطر

احلامل   بع�شها على  اأو  كلها  العالمات  اإذا ظهرت هذه 
فعليها مراجعة الطبيب و هي :

• اإرتفاع يف درجة احلرارة
• اأمل �شديد بالبطن 

• نزف يف املهبل

الحمل األول 
هل هو مصدر سعادة 

المرأة أم قلقها
�لدكتور :عودة �ل�سلمان 

• �شداع �شديد مع زغللة العينني 
روائح  ذات  �شوائل  خروج   •

كريهة من املهبل
• �شحوب لون اجلفون و الل�شان 
اأو الكفني م�شحوبًا  بالإرهاق و 

التعب و �شعوبة التنف�ض. 
• تورم  اليدين و القدمني و الوجه.
• التقيوؤ ال�شديد و خا�شة اإذا اأ�شتمر. 

• زيادة كبرية يف الوزن اأثناء احلمل حيث اأن الزيادة 
الطبيعية اأثناء احلمل هي من 10-12 كغم يف املتو�شط.

• عدم زيادة الوزن مبقدار كاف. 
احلامل،  حزن  اأو  اإكتئاب  احلمل  ي�شاحب  ما  كثريا 
وذلك ب�شبب هرمونات احلمل، و تظهر هذه التاأثريات 
اأو �شلوكيات مثل  على نف�شية احلامل يف عدة ت�رسفات 
الإ�شتقرار  بعدم  وال�شعور  الزوج   مع  ال�شجار  رغبة 
والع�شبية  والقلق وفقدان ال�شهية  والرغبة بعدم تناول 
بع�ض الأغذية اأو املاأكولت. و يف هذه احلالة على الذين 
على  زوجته  م�شاعدة  الزوج،  وخا�شة  حولها،  من 
حتمل هذه احلالة والأخذ بيدها و ت�شجيعها لتتخطى هذه 
معها  يذهب  كاأن  بال�شعادة  ي�شعرها  اأن  وعليه  املرحلة. 
اأثناء فرتة املتابعة  ومرافقتها و ا�شطحابها  اإلى الطبيب 
يف بع�ض اأوقات التنزه واأن يقلل من لومها اإذا ق�رست 
على  قدرتها  لعدم  ذلك  و  الطعام  اإعداد  مثل  عملها  يف 
دخول املطبخ و �شم بع�ض روائح الأكل، حيث تزداد 
ح�شا�شيتها للروائح يف الأ�شهر الأولى من احلمل، و اأن 
يخفف  الذي  هو  الناجح  فالزوج  �شكلها.  من  ي�شخر  ل 
الآلم التي تعاين منها  زوجته احلامل وخا�شة املعاناة 
النف�شية والع�شبية. كذلك عليه اإح�شار الكتب و املجالت 
وبع�ض الأفالم والأ�رسطة التي تخت�ض باملراأة احلامل 
واحلمل و الولدة و ما بعد الولدة حتى تتثقف بكل تلك 

املعلومات و ت�شاعدها على تخطي كل ال�شعوبات.
اإن التثقيف ال�شحي والغذائي و النف�شي اأثناء احلمل ي�شاعد 
اإدراك كل الظواهر الطبيعية وغري الطبيعية  احلامل على 
اأثناء احلمل  والولدة و معاجلتها بثقة و اإقتدار، حيث اأن 
بع�ض هذه الكتب و الأفالم ي�رسح ب�شكل مف�شل احلمل و ما 
ي�شاحبه من منو اجلنني  وزيادة وزن الأم و كيفية املخا�ض 
ل�شتقبال  وروحيا  وج�شديا  نف�شيا   واإعدادها  والولدة 

مولودها الأول بكل حب و ا�شتياق وحنني و �شعادة .
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أعضاء اللجنة الثقافية

يهنىء نائب رئي�س �لهيئة �لإد�رية و�أع�ساء �لهيئة و�أ�رشة مكتب �جلمعية 
الدكتور اح�شان حمارنة رئي�ض الهيئة الإدارية باحلفيد عون لإبنته حنني كما ويهنئون 

ال�شيدة �رسوق حمارنة ع�شو جلنة الع�شوية باحلفيد عون ويهنئون اأي�شًا ال�شيد 
منريزغلول وال�شيدة نهى عماري باحلفيد عون

 الف مربوك.

يتقدم رئي�س و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية بالتهنئة 
و�لتربيك لكل من:-

الزميل هادي بطار�شه من مدر�شة ال�شمي�شاين مبنا�شبة اخلطوبة على الآن�شة �شاره غطا�ض 
بتاريخ 2016/1/8 

الزميل راكان حمارنه باملولودة اجلديدة ر�شا 2016/2/10
 الف مربوك.

تهنئة وتربيك

تهنئة وتربيك

مبنا�سبة عيد �لأم، هذه �ملنا�سبة �لعطرة، �أهدي �أمي �حلبيبة وكل �لأمهات هذه �لأبيات.
�أمي يا غاليتي ل تفرح نف�سي �إل �إذ� بقيت تاجًا على ر�أ�سي

يا �أحلى كلمة يف قامو�س �خللود و�أبهى زهرة يف ب�ستان �لورود.
�أنت يا �أماه �رش وجودي ومعك بالعز �إ�ستد عودي.

�أيها �لرب �لكلي �لإكر�م بارك �أمي و�إحفظها على مدى �لأيام.
�إلهي يا رب

�أعطني �لأمل، وخذ مني �لياأ�س ول تعطه لغريي. 
يا رب �إزرع ن�سارة �حلب يف قلبي  و�إنزع جتاعيد �حلقد من نف�سي

�ساعدين على �أن �أحول �أ�سدقائي �لى �أحباء، ومعاريف �لى �أ�سدقاء، وخ�سومي �لى معارف.

نهى يعقوب عماري

ڤريا خمي�ض جربان
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رئي�س و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية وجميع 

�أع�سائها �لعاملني و�ملوؤ�زرين و�أجهزتها �لرتبوية و�لإد�رية ي�ساركون 

�أ�سحاب �لعز�ء حزنهم وي�ساألون �لله �أن مينحهم �ل�سرب،و�لى جنات �خللد: 
الزميل عي�شى اأبو العظام بوفاة عمه املرحوم اأديب اأبو العظام يف مدينة الرملة / فل�شطني  •

بوفاة  الداية  اليا�ض  ال�شيد  اجلمعية  وع�شو  ال�شمي�شاين  مدر�شة  من  الداية  رمي  الزميلة   •

عمتهم املرحومة هيلدا اليا�ض �شليم الداية.

 لهم �لرحمة جميعًا .... �لرب �أعطى و�لرب �أخذ فليكن ��سم �لرب مباركًا.

�ملعطي �مل�رشور يحبه �لله
يتقدم رئي�س و�أع�ساء �لهيئة �لد�رية بال�سكر �جلزيل 

للمتربعني كافة على تربعهم
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
�ختارها : �ليا�س �سفيق نينـو

ّ لأن لهم ملكوت �ل�سماو�ت«  »ُطوَبى للمطرودين من �أجل �لربرِ
)مت10:5(

تف�سريها
د �شعادة تنبع  طوبى تعني الوعد بال�شعادة والهناء. وهي هنا �شمة مت�ضُّ حياة الإن�شان الداخلية ولي�ض جُمرَّ
ي�شوع  بالرب  املوؤمنون  هم  الرِبّ  اأجل  من  واملطرودون  باملوؤمن.  حُتيط  عن عوامل وظروف خارجية 
امل�شيح الذين ينالهم ما ناله هو من الَعذابات،  والأمل،  وهم ال�ُشهداء،  املغرتبون املهجّرون واملطرودون 
والذين  )يو18:15(.  قبلكم«  اأبغ�شني  قد  اأنه  فاعلموا  يبغ�شكم  العامل  كان  »اإن  العامل.  ومن  اإبلي�ش  من 
َيبغ�شون ال�شيِّد له املجد،  َيبغ�شون كل من يطلب الرِبّ ويحرمونه من ملكوت الأر�ض،  لكـن الله يعطيه 

ملكوت ال�شماوات .
امل�شيحية لي�شت طريقًا مفرو�شة بالورود بل هي طريق �شعبة 
وباب �شّيق وقليلون هم الذين يدخلونه. وقد اأو�شح ال�شيِّد له 
العقبات  اأن يواجهوا  به لبد  اتباعه واملوؤمنني  ان  املجد مرارًا 
وال�شطهادات والطرد من اأجل ا�شمه، ولبد من اأن َيحملوا 
بل  لوحدهم،   يرتكهم  ل  »امل�شيح«  ولكنه  ويتبعوه،   �شليَبهم 
يف  �شار  نف�شه  ي�شوع  اأن  ولنتذكر    . الإلهية  مبعونته  يهم  يعزِّ
درب الإهانة والأمل – درب ال�شليب – ولكنه يف النهاية انت�رس 
كل من  لأن  للياأ�ض  فال جمال  العامل.   غلب  اأنه  بنف�شه  واأعلن 
الإكليل  الأبدية وينال  ُينِعم عليه باحلياة  امل�شيح  اأجل  عانى من 

معه يف جمده ال�شماوي .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


