
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 254( ال�شنة الثانية والع�شرون متوز  2016

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 (

صوم السيد العذراء
جلنة مدارس 

األحد  و الشبيبة الروحّية

صفحة 2

كلمة العدد
املبنى الثقايف الرياضي

جلنة املبنى الثقايف الرياضي

صفحة 3

وفد من اجلمعية يشارك
يف مؤمتر حركة الشبيبة 

األرثوذكسية يف لبنان

صفحة 4

النتائج املشرفة 
لطبتنا يف إمتحان الثانوية العامة

 

صفحة 9+8



2

صوم السيد 
العذراء

لجنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية
تهّلل الكني�سة فرًحا بقدوم �سوم ال�سيدة العذراء، 
الذي هو من الأ�سوام المهّمة لدى �سريحة كبيرة 
من الم�سيحيين، جاعلة منه منا�سبة لتجديد الحياة 

الّروحّية وفر�سة للّتوبة.
فالعذراء  �سفيعته،  في  يكمن  ال�سوم  هذا  �سّر 
�سفيعة مقتدرة لكّل من يلتجئ اليها لجوء اليمان 
الكني�سة  في  يبرز  ما  وهذا  والمّحبة،  والّرجاء 
ور الّروحّية على اإمكانية  �سورة من اأروع ال�سّ
التزام ال�سعب بهذا ال�سوم دون اإلزام اأو توجيه 
بما يوحي لنا اأن هذا ال�سوم دخل اإلى قلب ال�سعب 

من مدخل �سحيٍح وعن حب واقتناٍع.
رقاد العذراء وانتقالها بالج�شد اإلى ال�شماء:
الم�سدر الذي ا�ستقى منه الآباء خبر رقاد العذراء 
وانتقالها اإلى ال�سماء بالج�سد، هو الكتاب الذي 
كان متداوًل لدى جماعة الغنو�سيين في القرن 
و�سعودها  رقادها  خبر  يورد   فهو  الثالث. 
هذا  اليوم.  نعرفه  كما  بالج�سد،  ال�ّسماء  اإلى 
التي  الأبوكريفا  كتب  جملة  من  هو  الكتاب 
عنها  اأخذت  والتي  العذراء  مريم  �سيرة  تحمل 
هذه  بتثبيت  الآباء  من  كثيرون  قام  الكني�سة. 
اأبرزهم  الرواية في كتاباتهم وعظاتهم، ومن 
واندراو�س  الأور�سليمي  مود�ستيو�س  القّدي�س 
الكبير  القّدي�س غريغوريو�س  الكريتي. وكتب 
ة رقاد مريم  كتابه في الأ�سرار، فاأورد فيه ق�سّ

العذراء وانتقالها. 
لهوت عيد رقاد ال�شّيدة:

اأُ�ستعملت كلمة ” رقاد ” بدًل من كلمة »موت 
اأو »وفاة« ل�سببين رئي�سين:

د�ستور  ففي  الم�سيحّية،  في  موت  - الأول: ل 
بل  مات  اإّنه  الم�سيح  عن  نقول  ل  مثاًل  الإيمان 
�سلب عنا على عهد بيالط�س البنطّي، تاأّلم و قبر 

وقام من بين الأموات.
اأن  بعد  بالج�سد  اأ�سعدها  الم�سيح  - الثاني: اأّن 
ف�ساد.  يلحقها  ولم  القبر  في  وا�سطجعت  رقدت 
في  الله  والدة  عقيدة  اإعالن  اأن  بالذكر  الجدير 
الطريق  د  مهَّ  ،)  431 ال�ّسنة  )في  اأف�س�س  مجمع 

لتّفهم فكرة انتقالها بعد الرقاد الطبيعي. 
مريم والب�شرّية:

اإن �سعود مريم العذراء اإلى ال�سماء بعد رقادها، 
كّلها. فج�سد  للب�سرية  مبا�سر  تكريم  هو  اإنّما 
ا�ستاأهل  قد  لأج�سادنا،  مماثل  هو  الذي  العذراء، 
وبرهاًنا  عربوًنا  الم�سبق،  والمجد  الكرامة  هذه 
الله تج�ّسد  اأج�سادنا جميًعا.  التي �ستجوزها  للقيامة 
وهدة  من  ويرفعه  اإليه  وي�سّمه  الإن�سان  ليخّل�س 

الهالك والف�ساد اإلى مجد الملكوت الأبدي، 
والعذراء �ساهدًة على ذلك.
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يعتبر المبنى الثقافي الريا�سي، والذي تم اإفتتاحه 
في 14 ني�سان 2016 ، بحق من اأهم اإنجازات 
ومعلمًا  الأرثوذك�سية   والتعليم  الثقافة  جمعية 

ريا�سيًا وثقافيًا  هامًا في منطقة ال�سمي�ساني.  
مغلقة،  المبنى من �سالة ريا�سية حديثة  يتكون 
وقاعتين متعددتي الأغرا�س مكتملتين وم�سرح 
من  العديد  الى  بالإ�سافة  التجهيز،  قيد  حديث 

المرافق الأخرى الم�ساندة.
اإ�سافة  يعتبر  والذي  الإنجاز  بهذا  تفخر جمعيتنا 
تخدم  ومرافق  مبان  من  اإنجازه  تم  لما  نوعية 
لها واأن�سطة  المرافقة  التعليمية والأن�سطة  العملية 

الجمعية الثقافية والخدمية.
وبتوجيه  الريا�سي،  الثقافي  المبنى  لجنة  تدعو 
الإدارية،  الهيئة  واأع�ساء  رئي�س  من  كريم 

المبنى الثقافي الرياضي
لجنة المبنى الثقافي الريا�شي

كلمة العددكلمة العدد

الجمعية  وداعمي  والموؤازرين  العاملين  جميع 
حيث  مرافقه  على  للتعرف  المبنى  زيارة  الى 
متعددتا  اأعاله  المذكورتان  القاعتان  فيه  تتوفر 
باأحدث  تجهيزهما  تم  واللتان  الأغرا�س 
الأجهزة  ال�سمعية والب�سرية وكافة الم�ستلزمات 
في  قبلهم  من  لإ�ستخدامهما  حديث  اأثاث  من 
المنا�سبات الإجتماعية  والندوات والمحا�سرات 

والمعار�س والبازارات.
واأبناء  الجمعية  لأع�ساء  مفتوحة  دعوة  وهذه 
بغية  المبنى  على  للتعرف  المحلي  المجتمع 
مع  الإت�سال  خالل  من  مرافقه  من  الإ�ستفادة 

مدير العالقات العامة في الجمعية.
هاتف رقم 5674418، 5674419، 5676589.
OES@OES.EDU.JO :اأو على البريد الإلكتروني 
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جلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّيةجلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية

وفد من جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية يشارك
في مؤتمر حركة الشبيبة األرثوذكسية في لبنان

�سارك وفد من جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية 
في الموؤتمر ال�سيفي والذي اأقامته حركة ال�سبيبة 
في  الجبل  �سيدة  دير  في  العام  هذا  الأرثوذك�سية 

لبنان في الفترة 5-10 تموز/2016.
�سليم  والأخوة:  الأخوات  من  كل  الوفد  مثل   
روؤى  عوي�س،  ريم  خليفة،  جري�س  ف�سحو، 
على  المخيم  اإ�ستمل  دايخ.  وتريز  قاقي�س 
الآباء،  المقّد�س،  الكتاب  وهي:  محاور  عدة 
،الم�سرح،  و�سخ�سيتي  اأنا  القيادة،  مهارات 
اإلى  اإ�سافة  الحركية،  والفرق  الأيقونة،  فن 

محا�سرات جماعية.
وقد كان للجانب الروحي دور هام من خالل 
الغروب  و�سالة  النوم  من  النهو�س  �سلوات 
والنوم ال�سغرى والم�ساركة في القدا�س الإلهي 

الذي تراأ�سه �سيادة المطران اأفرام كرياكو�س.
كاألعاب  ترفيهية  اأوقات  من  المخيم  يخل  ولم 
الى  وزيارة  الجماعية  وال�سهرات  التعارف 
منطقة الجبيل وزيارة دير مار يوحنا المعمدان 

)الأم مريم زكا( حيث كان لنا لقاء معها.
نتوجه  الم�سارك  الجمعية   وفد  با�سم  بالختام، 
بال�سكر الجزيل اإلى الأمين العام للحركة ال�سيد 
م�سوؤول  نعمة �سليبا  الأب  واإلى  ن�سر،  فادي 
المخيم، وكل من �ساهم في اإنجاح هذا المخيم. 
كما نتوجه بال�سكر الجزيل اإلى جمعيتنا الحبيبة  
لدعمها وم�ساندتها وتحفيزها الدائم لنا على تعلم 
كل ما هو جديد ومتطور في خدمة كلمة الّرب 
لالآخرين من خالل دعمها  واإبرازها  ون�سرها 

لمدار�س الأحد وال�سبيبة الروحّية.
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جلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّيةجلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية

يوم الطفولة العام
للعام الثاني وعلى م�ستوى المملكة نظمت لجنة 
الطفولة  الروحّية يوم  الأحد وال�سبيبة  مدار�س 
الأ�سا�سي(   الثالث   – )الرو�سة  للمرحلة  الثاني 
في    2106/7/1 الجمعة  يوم  اأقيم  والذي 
»الكني�سة  بعنوان  الريا�سي   الثقافي  المبنى 

واإحترامها«.
�شركة  من  الن�شاط   هذا  وتمويل  دعم  تم  وقد 
 45 و  طفاًل   150 وبم�ساركة  نا�سونال  دهانات 
الأحد  مدار�س  مراكز  جميع  من  وم�ساعدًا  خادمًا 
التابعة للجمعية في مختلف اأنحاء المملكة اإ�سافة اإلى 
م�ساركة من اأطفال مركز مدار�س الأحد/ عجلون. 
الأول  الجزء  اإبتداأ  الإفطار  وجبة  تناول  بعد 

الوطنية  المدر�شة  �شفوف  في  الن�شاط  من 
توزيع  تم  حيث  ال�سمي�ساني   - الأرثوذك�سّية 
الأطفال الى فرق ح�سب المراحل، وتم طرح 
مو�سوع »الكني�سة واإحترامها« باأ�ساليب حديثة  
الق�سة والأ�سغال  المعلومة من خالل  لإي�سال 
اإختتم  وبهذا  العمرية.  الفئات  لمختلف  اليدوية 

الجزء الأول من اللقاء.
المبنى  في  الثاني  الجزء  فعاليات  ا�ستكمال  تم 
ترفيهية  األعاب  خالل  من  الريا�سي  الثقافي 
الح�سور  على  والهدايا  الغداء  وجبة  وتقديم 
حيث اأبدى الطفال فرحتهم من خالل تفاعلهم 

والم�ساركة بجميع الأن�سطة.

يوم الطفولة والذي اأقيم في ال�شالة الريا�شية في المبنى الثقافي الريا�شي
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أمسية المسابقة الروحية
Quiz Night

للجنة  التابعة  الديني  التاأهيل  خريجي  لجنة  اأقامت 
الم�سابقة  اأم�سية  الروحّية  وال�سبيبة  الأحد  مدار�س 
تموز   23 ال�سبت     )Quiz Night( الروحية  
2016 في المبنى الثقافي الريا�سي التابع للجمعية 
التوا�سل  على  ال�سديد  اإنطالًقا من حر�سها  وذلك 
الديني  التاأهيل  دورات  خريجي  مع  الدائم 
وا�ستمراًرا لدورها في التثقيف الكن�سي والروحي 
لأبناء الرعية الأرثوذك�سّية الموؤمنين. اأدار اللقاء 
الأخ نا�سر خوري وتاألفت لجنة التحكيم من قد�س 
حداد،  اأمل  ال�سيدة  �سماوي،  رومانو�س  الأب 
ال�سيد �سليم ف�سحو وال�سيد جورج الحاج من لبنان. 
الأخت  رحبت  ثم  ومن  بال�سالة،  الأم�سية  ابتداأت 
رول ن�سراوين نيابة عن اللجنة المنظمة  بالح�سور 
تّوزع  التي  الم�سابقة  واآلية  لقوانين  �سرحًا  وقدمت  
م�ستركوها على �سكل فرق تم ت�سميتها باأ�سماء قدي�سي 
القدي�س  العماني،  اليان  ال�سهيد  القدي�س  الأردن: 
الخوزيبي،  يوحنا  القدي�س  الأردني،  جرا�سيمو�س 
زينا�س  القدي�سان  المتقد�س،  �سابا  ال�سهيد  القدي�س 

وزينون، القدي�س زكا ال�سما�س، القدي�س النبي اإيليا 
والقدي�س بطر�س )بيت را�س - اربد(.

اأ�سا�سية  جولت  ثالث  على  الم�سابقة  توزعت 
وجولة رابعة للح�سم ما بين الفريقين المتعادلين،  
في نهاية الجولت اأعلنت لجنة التحكيم فوز الفرق 
الثالث الأولى على التوالي فريق القدي�س ال�سهيد 
القدي�س  المرتبة الأولى، فريق  العماني في  اليان 
وفريق  الثانية،  بالمرتبة  الأردني  جرا�سيمو�س 

القدي�س يوحنا الخوزيبي بالمرتبة الثالثة. 
وفي نهاية اللقاء تم �سكر المتبرعين الكرام لإنجاح 
الأم�سية ال�سادة اأميل الغوري، جورج م�سحور، 
عازر فانو�س، مي�سيل ن�سار، نبيل ابو غطا�س، 
ودير  ام�سيح  لينا  ال�سيدة  حب�س،  فوؤاد  الدكتور 
تقدمتهم  على  دبين  الحياة  ينبوع  العذراء  ال�سيدة 
لمجموعة الجوائز في الأم�سية للفرق الم�ساركة. 
كذلك �سكرت ال�سيدة اأمل حداد مقرر لجنة مدار�س 
الأحد وال�سبيبة الروحّية فريق العمل على جهودهم 

المبذولة لإنجاح الأم�سية. 

اأم�شية الم�شابقة الروحية والتي اأقيمت في القاعة الكبرى في المبنى الثقافي الريا�شي
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اللجنة الثقافيةاللجنة الثقافية

إكتشاف موقع عين ساليم » عين سالم«
البروفي�سور محمد وهيب

عمان- في موؤتمر درا�سات تاريخ واآثار الأردن 
الثالث ع�سر الذي عقد خالل الفترة

الأميرة  في رحاب جامعة   2016/5/26 - 21 
اكت�ساف  عن  اأعلن  عمان،  في  للتكنولوجيا  �سمية 
الذي  �سالم(،  )عين  او  �ساليم  نون  عين  موقع 

اإ�ستغرق العمل عليه اأكثر من 10 اأعوام. 
يوجد موقع عين نون �ساليم على ه�سبة في  �سفوح 
مادبا الغربية، ويحده من ال�سمال وادي ح�سبان، 
ال�سرق جبل نبو، ومن الغرب موقع عماد  ومن 
ال�سيد الم�سيح )المغط�س(، ومن الجنوب الطريق 
�سهول  على  الموقع  ويطل  الدولي.  الروماني 
في  اكتانوا  وتل  الرامة  وتل  والكفرين  الرامة 

منطقة لواء ال�سونة الجنوبية.
تبلغ م�ساحة الموقع حوالي 50 دونما ، ويجاوره 
محيط يعتبر الأغنى في تاريخ الح�سارات القديمة 
حيث يرتبط ب�سيرة النبي يحيى » يوحنا المعمدان« 
اأم�سى معظم حياته في وادي  الذي  ال�سالم  عليه 
دائرة  �سجالت  في  الموقع  هذا  ي�سمى  الأردن. 
الرا�سي بحو�س عين �سالم، كما ورد ذكره في 
)انجيل يوحنا 3: 23( با�سم عين نون قرب �ساليم.

عماد  موقع  بجوار  العالمي  الكت�ساف  هذا  واأمام 
بالإهتمام  المكان  هذا  يحظى  اأن  ناأمل  الم�سيح  ال�سيد 

اأهم  ثاني  باعتباره  والتوثيق  والتطوير  والرعاية 
و�سيكون  الم�سيح.  ال�سيد  عماد  موقع  بعد  موقع 
وثقافية  واإجتماعية  اإقت�سادية  اآثار  الكت�ساف  لهذا 
حيث اأنه يغطي حقبة مفقودة من الحقب التاريخية 
وبالدعوة  ال�سالم  عليه  يحيى  بالنبي  المرتبطة 
اإ�سافة  اليا�س ويحيى والي�سع،  المرتبطة بالأنبياء 
جاهدوا  الذين  واأتباعهم  والموؤمنين  الحجاج  اإلى 
في بدايات الدعوة لإي�سال كلمة الحق اإلى م�سامع 
النا�س واإقامة مملكة العدل من اأخف�س بقاع الكرة 

الر�سية.
لأكثر  وامتد  بذلته  الذي  العلمي  الجهد  توج  وقد 
الباحثين  من  العديد  فيه  �ساركني  اعوام   10 من 
علم  مجال  في  المتخ�س�سين  الأردنيين  والخبراء 

الآثار بالو�سول اإلى هذه الحقائق.
اآخر  واأتباعه  ال�سالم  عليه  يحيى  النبي  ام�سى  لقد 
العماد  موقع  غادر  اأن  بعد  المكان  هذا  في  اأيامه 
التقليدي في بيت عنيا �سرقي نهر الأردن ومن ثم 
تم اإعتقاله ونقله اإلى مكاور لينال ال�سهادة هناك. 
المعاك�س  ال�سالم في التجاه  الم�سيح عليه  وغادر 
الأنبياء  �سيرة  من  اآخر  ف�سل  لينتهى  القد�س  اإلى 
والر�سل من عين نون �ساليم المباركة اإلى القد�س 
ال�سريف. وقد قام وفد ديني ايطالي بزيارة المكان 

والإطالع عليه في العام الما�سي. 

خاطرة  في عمٍر ما �ستعرف اأن                        
ال�سبر اأعظم دليل للت�سحية ..

واأن الإبتعاد عن الم�ساكل ل يعني ال�سعف ،
بل يعني اأنك اأكثر ُقدرة على الإ�ستمتاع بحياتك ...

وعندما ت�سفح  فاأنت ل تغير الما�سي، بل ت�سنع الفرق في الم�ستقبل !
بين ك�سِب القُلوب و ك�سر القُلوب َخيط رِفيع اإ�سُمه: )اأ�سلوب(

كل �سئ حولنا يرحل ويغيب اإل الخير يظل مغرو�سًا في النفو�س.. .
هنئًيا لمن يزرع الخير والطيب في كل طريق... وهنئيًا لمن اأهدى العابرين في حياته اأريًجا من �سذاه... 

اجعل من يراك يدعو لمن رباك فنقاء القلب لي�س غباء اإنما فطرة يميز الله بها من اأحب

 اإختارتها : �شائده ال�شامي
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المصادر المائية 
في األردن

تعتبرالمياه ثروة وطنية بالغة الأهمية تدخل في 
كافة نواحي حياتنا اليومية. وفي الأردن نعتمد 
غالبًا على مياه الأمطار التي تغذي ال�سدود واآبار 

المياه والأحوا�س المائية  والينابيع وغيرها.
الى  الأردن  في  المياه  م�سادر  تق�سيم  ويمكن   

م�شدرين رئي�شيين:
المياه  بها  المتجددة: ويق�سد  الجوفية  – المياه   1
الى  و�سوًل  وال�سخور  التربة  تتخلل  التي 
وتقدر  الأر�س.  وطبقات  المائية  الأحوا�س 
بحوالي  الم�سادر  هذه  من  ت�ستخرج  التي  المياه 
275 مليون متر مكعب �سنويًا وذلك من خالل 

الآبار ال�سطحية والعميقة.

ورشة عمل بعنوان السالمة والصحة المهنية
اإ�ستكماًل للخطة التدريبية لموظفي الجمعية عقدت ور�سة تدريبية بعنوان » ال�سالمة وال�سحة  المهنية 
الأربعاء 2016/8/3  الجمعية يوم  ال�سيانة في  �سنداحة لموظفي  تلحمي  المهند�سة جورجينا  « قدمتها 
بواقع 3 �ساعات تدريبية. وفي نهاية الور�سة �سلم ال�سيد �سامي جزراوي مدير اإدارة الوحدات الم�ساندة 

الم�ساركين �سهاداتهم و�سكر ال�سيدة جورجينا تقديمها هذه الور�سة القيمة دون مقابل. 

اإعداد 
م. يو�شف هنديله

غير  الجوفية  المياه    -  2
المتجددة: وتوجد في اأحوا�س 
اأقدم  من  تعتبر  جيولوجية 
الحاملة  الر�سوبية  التتابعات 
مياه  مثل  واأعمقها  للماء 
التي  ال�سوان  �سهل  الدي�سي/ 

بحاجة  اأخرى  ومناطق  العا�سمة  الى  اإي�سالها   تم 
للمياه. والجدير بالذكر اأن هذا الم�سروع الحيوي 
كبير  اإنجاز  دولر  المليار  كلفته  جاوزت  والذي 
متر  مليون  مئة  حوالي  �سخ  خالله  من  يتم  حيث 
مكعب من المياه �سنويًا عبر انبوب �سخم من اأق�سى 
الجنوب الى ال�سمال بطول حوالي 300 كم.  لذلك 
كله فاإن هذه الثروة الوطنية يتوجب علينا اأن نحافظ 
دون  ال�سحيح  بال�سكل  ا�ستغاللها  ونح�سن  عليها 
تزويد  يتم  خاللها  من  التي  المياه  ب�سبكات  العبث 

المدن الردنية كافة بحاجتها من المياه. 

الزاوية العلميةالزاوية العلمية
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 اي مر�س ، مبا فيه ال�رسطان ، ل ميكنه 
التواجد يف و�شط قلوي

ان  يمكنها  الج�سم  حمو�سة  درجة  ان  تعلمون  هل 
تحدد حالتكم ال�سحية؟ واقعيًا ، من ال�سروري ان 
ت�ستعيدوا التوازن عندما يكون الج�سم حام�سيًا جدًا، 
ولكن   ... الخطيرة  الأمرا�س  ظهور  من  خوفًا 

كيف يمكن موازنة درجة الحمو�سة؟ 
لكل ق�سم في الج�سم درجة حمو�سة خا�سة به، فمثاًل 
حمو�سة  ودرجة   5,5 هي  الب�سرة  حمو�سة  درجة 
الجهاز اله�سمي تتفاوت بين 1,5 – 7. بينما تتفاوت 

درجة حمو�سة اللعاب بين 6,5 – 7,4 . 
النتباه  يجب  الج�سم  حمو�سة  على  ال�سيطرة  اجل  من 
ا�شتهالك  في  الإفراط  اأن  حيث  الغذائي  النظام  الى 
والماأكولت  والأ�سماك  كاللحوم  الأطعمة  بع�س 
يزيد  الخ...  والكحول   والقهوة  والم�سنعة  المعلبة 
من حمو�سة الج�سم . الخ�سار والفواكه وحدها تجعل 
تكون  بان  الأطباء  ين�سح  ال�سبب  لهذا    . قلويًا  الج�سم 
درجة  75 ٪  من نظامكم الغذائي من الخ�سار والفواكة 
كالتوتر  اخرى  لعوامل  يمكن  اخرى  جهة  ومن   0
توؤثر على  ان  الج�سدية  الحركة  والتلوث والنق�س في 

حمو�سة الج�سم0 
توازن  على  المحافظة  ال�سروري  من  لماذا  ولكن 

جيد لدرجة الحمو�سة0 
تتاثر  القلوي  الحم�سي-  التوازن  ي�سطرب  عندما 
يعمل  ل  وبالتالي  الج�سم  في  والأن�سجة  ال�سوائل 
وعندما  ي�سعف.  وقد  �سحيح  ب�سكل  المناعة  جهاز 
ان  لعدة عوار�س  يمكن  جدًا  الج�سم حم�سيًا  يكون 
وم�ساكل  الدم  �سغط  وارتفاع  كالإرهاق  تظهر 
الب�سرة والم�ساكل اله�سمية وال�سكري وال�سرطان. 
حاول الدكتور واربورغ الطبيب والعالم في الكيمياء 
الحيوية وعالم الفيزيولوجيا الألماني ان يقيم �سلة بين 
الطبيب،  هذا  بح�سب  وال�سرطان.  الج�سم  حمو�سة 

ألمعلوماتية من 
صفحات األنترنت

اإختارها:  املهند�س 
جابي فريد عو�س

لل�سرطان  الرئي�سي  ال�سبب 
الج�شم  حمو�شة  بفرط  مرتبط 
حام�سيًا  الج�سم  يكون  فعندما   ،
جدا تفتقر الخاليا الى الأك�سجين 
والخاليا ال�سرطانية غير هوائية 
في  تعي�س  ان  يمكنها  انها ل  اي 

مكان غني بالأك�سجين .
بمعنى اخر، عندما تكون الخاليا حام�سية يقل وجود 
لتكاثر  مثاليًا  مناخًا  يخلق  الذي  المر  الأك�سجين 
قائاًل  الدكتور واربورغ  ال�سرطانية، ويف�سر  الخاليا 
: » ان كل الخاليا الطبيعية بحاجة الى اأك�سجين لكي 
تتنف�س، ولكن الخاليا ال�سرطانية يمكنها ان تعي�س من 
دون اأك�سجين،فحرمان خلية من درجة   35 ٪  من 
الأك�سجين الذي تحتاج اليه خالل 48 �ساعة قد يحولها 

الى خلية �سرطانية ب�سرعة « . 
الحمو�سة  درجة  ان  واربورغ  الدكتور  ويقدر 
كما   .7,4 حوالي  تكون  ان  يمكنها  للج�سم  الطبيعية 
اكت�سف ان الخاليا ال�سرطانية يمكنها ان تزدهر في 
مكان حمو�سته دون 6.وتبعًا لهذا الكت�ساف المهم 

حاز الدكتور واربورغ على جائزة نوبل .
عدا عن ال�سرطان، ذكر الطبيب ان هذه الحمو�سة يمكنها 
البكتيريا وت�سبب عدة م�ساكل كال�سكري  ان تعزز تكاثر 
وال�سرايين،  القلب  م�ساكل  حتى  او  العظام  وترقق 
وبالتالي من ال�سروري المحافظة على حمو�سة متوازنة  
للج�سم. وكما ذكر اأعاله فالطريقة للقيام بذلك هي تناول 
التي  بالمعادن  غنية  لنها  والخ�سار  الفواكه  من  الكثير 
من  اأقل  كمية  على  تحتوي  الفاكهة   ( قلويًا  الج�سم  تجعل 

المعادن ولكن كمية اأكبر من الفيتامينات (. 
ُكنُتم غير مر�سى  او  المر�س  تعانون من  ُكنُتم  اإن 
وتريدون ان ت�ستمتعوا باف�سل �سحة ممكنة ، هنالك 
�سرب   : قلويًا  الج�سم  جعل  عملية  لت�سريع  و�سيلة 
ع�سير الخ�سار الطازجة ، )الكمية الدنيا المطلوبة 
بمنح  الخ�سار  ي�سمح ع�سير  ( حيث  ملل  هي 500 
قلويًا  تجعله  التي  المعادن  من  كبيرة  كميات  الج�سم 
مما ي�ساعده على الوقاية من الأمرا�س وال�سفاء منها 

وتح�سين ال�سحة وال�سالمة. 
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هرمون السعادة
هو الهرمون الم�سوؤول عن تغير حالة ال�سخ�س 
المزاجية مما يزيد الإح�سا�س بالراحة و ال�سرور 

و الهدوء و بالتالي ال�سعادة .
في  المعجزة  هرمون  ال�سعادة  هرمون  يعتبر 
ج�سم  على  الكثيرة  لفوائده  وذلك  الإن�سان  ج�سم 
الإندورفين  هو  الهرمون  هذا  اإ�سم  الإن�سان. 
الدماغ  في  توجد  مادة  هو  و   )Endorphin(
قاعدة  اأ�سفل  توجد  والتي  النخامية  الغدة  وفي 
الج�سم  من  واإ�ستجابة  فعل  كرد  وتفرز  الدماغ 
عند تعر�سه لالألم و الإجهاد . وهو موجود في 
الجهاز الع�سبي لالإن�سان والحيوان ويتكون من 

�سل�سلة من الأحما�س الأمينية .
 ،1975 �سنة  الأندورفين  هرمون  اإكت�ساف  تم 
من  مجموعة  وهو  الألم  م�سكنات  اأهم  من  ويعد 
النيترات المتعددة polypeptides والتي تتمثل 
عبر  الع�سبية  الإ�سارات  تو�سيل  في  مهمتها 

الجهاز الع�سبي .
ي�سبب  ول  الج�سم  في  الهرمون  هذا  يفرز 
الإدمان بخالف المواد و العالجات المهدئة مثل 

المورفين والكوكايين و الكودايين .
من  تزيد  اأن  يمكن  التي  والأ�شباب  العوامل  

اإفراز الأندورفين :
• ال�سحك ويزداد كل ما كان ال�سحك من القلب 

ولي�س بتكلف. 
• تناول ال�سكولته يزيد من اإفراز هذا الهرمون. 

• التوابل الحارة مثل الفلفل الأحمر.
مثل  التريتوفان  على  تحتوي  التي  الأطعمة   •

الموز. 
الب�ســيــطـــة  الكـــربـــوهـيدرات  تجنب   •
المعقـــدة  الكربوهـيـــدرات  وتـــنـــــاول 

والحبوب   البقوليات  مـثـل 
والأرز والـبـطـاطـا الحلوة 

والجزر الأبي�س.
• الم�ساج و التدليك و الريا�سة 

مثل اليوجا.
• الأ�سماك و المك�سرات 

دقائق   10 –  5 ال�سم�س من  التعر�س لأ�سعة   •
في اليوم في ال�سباح والم�ساء و لكن لي�س في 

فترة الذروة. 
• الخوف وخا�سة م�ساهدة اأفالم الرعب

اإفراز  على  يعمل  والذي  الإيجابي  التفكير   •
الهرمون 

من  يزيد  مما  الزوجين  بين  الجن�س  ممار�سة   •
اإفراز الهرمون.

الريا�سة  وممار�سة  الطبيعي  الغذاء  تناول   •
والتفكير بتفاوؤل واإيجابية والإبتعاد عن الح�سد 

والنميمة لتعي�س �سعيدا.
الإندورفين  م�ستوى هرمون  تحديد  ويمكن  هذا 

في الدم بعمل فح�س 
المختبرات  في   Endorphin serum level
طريقة  اأن�سب  بمعرفة  الفح�س  هذا  يفيد  حيث  
لزيادة م�ستوى الإندروفين في الدم ليتم التركيز 
للو�سول  اليومية  الحياة  في  الطريقة  هذه  على 

اإلى ال�سعادة اأو الخروج من حالة الإكتئاب.
وع�سى اأن تكون  اأيامك �سعيدة طوال العمر

الدكتور
عودة ال�شلمان
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يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية 
بالتهنئة والتربيك لكل من:-

قد�س الإيكونوم�س يو�سف �سكاب املتقدم يف الكهنة 
وع�سو الهيئة التاأ�سي�سية للجمعية مبنا�سبة اإحتفاله 
الرب  ن�ساأل  والت�سعني-  اخلام�س  ميالده  بعيد 
اأن يبارك حياته وميتعه مبوفور ال�سحة.  الإله 
بطاقة  له  اأر�سل  كندا  وزراء  رئي�س  باأن  علمًا 
الأرثوذك�سية  للكني�سة  املوؤ�س�سني  اأحد  كونه  تهنئة 

يف كندا 

قد�س الإيكونوم�س حنا �سكاب املتقدم يف الكهنة وع�سو 
الأرثوذك�سية  الأحد  مدار�س  جمعية  يف  موؤ�س�س 
له  نقدم  – كاليفورنيا-  دييغو  �سان  واملقيم حاليًا يف 
التهنئة مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية التي اأجريت 
له باإحدى عينيه بتاريخ 18 متوز /2016 احلمد لله 

على �سالمتك، اأبانا املبجل.

الزميل هادي بطار�سة من مدر�سة ال�سمي�ساين مبنا�سبة اإكليله على الآن�سة �سارة غطا�س 
بتاريخ 6 متوز/2016   

ال�سيد فريد قعوار وزوجته ال�سيدة عايده قعوار مبنا�سبة اإكليل جنلهم ح�سام على الآن�سة 
روان حلبي بتاريخ 15 متوز 2016

ال�سيد عي�سى خوري وعرو�سه ليزا من�سور من �سبيبة القدي�س بطر�س مبنا�سبة اإكليلهما 
بتاريخ 2016/7/15

تهنئة وتربيك
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(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

ماذا تعني النجمات الثالث الظاهرة على كتفي وراأ�س اأيقونات 
العذراء مريم اأم الله؟

قبل  عذراء  بقيت  مريم  العذراء  اأن  على  الثالث  النجمات  تدّل 
الدلئل  من  بع�سا  اإليكم  الولدة.  وبعد  الولدة  واأثناء  الولدة 

على عذرية والدة الإله: 
للمالك  وقالت  ا�ستغربت  َلَما  عذراء  تكن  لم  فلو  الولدة:  قبل 
 :1 رجاًل)لوقا  اأعرف  ل�ست  واأنا  هذا  لي  يكون  جبرائيل”كيف 
24( “  اأي اأنا عذراء. وَلَما ا�ستغرب اأي�سا يو�سف النجار »واأراد 
تخليتها �سرا« )متى 1: 19(. كونه يعلم كّل العلم اأن و�سايته عليها 
كانت من اأجل رعايتها فقط. ول عجب من ذلك فبالعذراء تحققت 
اُنوِئيَل« اأ�سعياء  النبوءة:«َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو ا�ْسَمُه ِعمَّ

من العقيدة األرثوذكسية

)7 : 14(، فا�ستخدمت كلمة )اإلما( بالعبرية والتي تدل على عذراء لم تعرف رجال قط في حياتها.
اأثناء الولدة: كانت ولدتها وكما ي�سبهها القدي�س يوحنا الدم�سقي; فكما انه دخل اإلى الر�سل والأبواب مغلقة، 

وخرج من القبر والحجر ل زال على الباب; كذلك خرج من اأح�سائها دون اأن يوثر على عذريتها. 
بعد الولدة: ل تخدعّنكم بع�س العبارات التي كان ي�ستخدمها اليهود في ع�سرهم اآنذاك فعلى �سبيل المثال 
ولي�س الح�سر: ي�سّمون اأبناء العم والأقارب والجيران اأو حتى الأ�سدقاء المقربين بكلمة » اأخوة« وهذه 
تف�ّسر عبارة : »هوذا اأمك واإخوتك واقفون خارجًا« )متى 12: 47(، فلو اأنها ولدت بعد الم�سيح اإخوة له، 
اأن يقوم  اأما كان من الأولى  اإلى القدي�س يوحنا الحبيب؟  اإذًا �سّلم الرب م�سوؤولية رعايتها من بعده  لماذا 

اأبناوؤها برعايتها! وقال للعذراء: » يا امراأة هوذا ابنك« )يوحنا 26 : 19(
ي�سّمون الأنثى لغايات الحترام »امراأة« بغ�س النظر اأكانت عذراء اأم ل. »هذه تدعى امراأة لأنها من 
اإمرئ اأخذت ” )تك 2: 23( وهذا يف�ّسر قول المالك ليو�سف بعبارة »ل تخف اأن تاأخذ مريم اإمراأتك...« 

)متى 10: 11( ؟ )اأي اإلى منزلك(
وماذا عن عبارة »ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر«)متى 1: 25(؟ يعني لم يعرف �سمو مقامها وجالل 
قدرها واأنها والدة الإله حتى ولدت ابنها. اإذ راأى العجائب وقت ولدته واأي�سا المالئكة ت�سبح المولود، 

وتظهر للمجو�س وللرعاة،...
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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: 
العزيزين زيد وحال من مدر�سة  للطالبني  فوؤاد �سحلية وتعزية خا�سة  املرحوم همام  • اآل �سحلية بوفاة 

الأ�رشفية بوفاة والدهما.
• اآل ال�سو�سو واآل قرب�سي بوفاة املرحومة �سميا »�سامية« حنا نعمه قرب�سي ارملة املرحوم �سليبا �سليم 
اللجنة  يف  التطوعية  الأعمال  خالل  من  اجلمعية  بخدمة  عملها  يف  �سامية  املرحومة  ن�ستذكر  �سو�سو 

الن�سائية اأيام الثالثاء من كل اأ�سبوع ولعدة �سنوات.
الزميلة لينا املدانات من رو�سة وهبة متاري بوفاة والدها املرحوم �سمري ابراهيم املدانات.

الزميل فار�س ال�سمايل من مدر�سة ال�سمي�ساين بوفاة والده املرحوم حممد ال�سمايل ) ابو فار�س (.

معلومات - قانون اإلنتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016
•  يبلغ مجموع عدد مقاعد مجل�س النواب 130.

الإنتخابية  الدوائر  دائرة من  لكل  مق�سمة  مقاعد  للم�سيحيين 9  المخ�س�سة  المجل�س  مقاعد  •  يبلغ عدد 
التالية مقعد واحد: الدائرة الثالثة – العا�سمة، الدائرة لثالثة – اإربد، ، الدائرة الأولى – الزرقاء، 

مادبا وعجلون ومقعدان لكل من البلقاء والكرك.
•  يبلغ عدد مقاعد المجل�س المخ�س�سة لل�سرك�س وال�سي�سان 3 مقاعد مق�سمة لكل دائرة من الدوائرالإنتخابية 
 – الأولى  والدائرة  العا�سمة   – الخام�سة  الدائرة  العا�سمة،   – الثالثة  الدائرة  واحد:  مقعد  التالية 

الزرقاء.
•  يبلغ عدد مقاعد الكوتا الن�سائية 15 مقعدا مق�سمة لكل دائرة من الدوائرالإنتخابية مقعد واحد وهذه 
الطفيلة، مادبا، جر�س،  المفرق،  البلقاء، الكرك، معان، الزرقاء،  اإربد،  العا�سمة،  الدوائر: 

عجلون، العقبة، بدو ال�سمال، بدو الو�سط وبدو الجنوب.

اللجنة الثقافيةاللجنة الثقافية



16

من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

» واأنا اأطلب من الآب، فيعطيكم معزيًا اآخر ليمكث معكم اإلى الأبد« يو14: 16 
تف�شريها

كلمة معّزي تعني مدافعًا ومحاميًا، فهوالذي يقف مدافعًا عن كني�سة الم�سيح �سد الهرطقات وخ�سومها. وال�سيد 
ى تالميذه حين كان معهم بالج�سد، وعندما فارقهم بالج�سد اأر�سل لهم روحه القدو�س  هو نف�سه المعّزي، فقد عزَّ
يًا اآخر، ليكون معهم اإلى الأبد، فهو اإذ قدم نف�سه ذبيحة ُحبٍ عن الب�سرية فقد ا�سبح من حق الموؤمنين به  معزِّ

القد�س وي�ستقر فيهم ، وهذه  اأن يحل عليهم الروح 
عطّية دائمة تالزم الموؤمن حتى يعبر هذه الحياة ولن 
تفارقه ما دام يقبله ويتجاوب معه، وقد بنى اأ�سا�س 
هذا  على  وبني  الإيمان  على  القد�س  الروح  معرفة 

الأ�سا�س اأعمال المحبة وحفظ و�ساياه.
في هذه الآية يك�سف ال�سيد له المجد عن دور الثالوث 
القّدو�س المتكامل معًا، فالآب اأر�سل ابنه معزيًا يبذل 
نف�سه خال�سًا للعالم، وبا�ستقباله له عند �سعوده اإلى 
ال�سماء فهو ي�ستقبل الكني�سة الجامعة في �سخ�سه بكونه 
الروح   « الآخر  المعّزي  وير�سل  الكني�سة،  راأ�س 
ويقودها  ويقّد�سها  الكني�سة  في  يحل  القد�س«الذي 
وبالنهاية  عنه،  ينف�سل  اأو  الآب  يفارق  اأن  دون 
يكون الإن�سان ذا �سلة حياتية بالآب والبن والروح 

القد�س لأنهم واحد في الجوهر.

www.facebook.com/groups
13301842671034671


