
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ّــار األرثوذكسیة   نشرة رعائیة أسبوعیة تصدرھا أبرشیة عكـ

  www.akkarorthodox.com عنوان مطرانیة عكار على اإلنترنت: 
  www.alsalamonline.comعبر االنترنت  -  FM 95.1 -90.30رادیو السالم عبر الموجة 

القسم " ات الرسمیةمتحانالن في احولطالب الناجا
  في المدرسة الوطنیة األرثوذكسیة " الثاني

  
، مطران املتروبوليت باسيليوس منصوريهنئ صاحب السيادة 

عكار وتوابعها. الطالب الذين سهروا وتعبوا يف اجلد والتحصيل 
واملثابرة، وكان ألتعام الثمار الكثرية اليت توجت بنجاحهم يف 

  ، وأفرحت قلوب مدرسيهم وآبائهم. القسم الثاين ات الرمسيةمتحاناإل
كما يهينء سيادته سعادة النائب املدير نضال طعمة واملعلمني 

عطوا وقتاً كثرياً وجاهدوا جهاداً أفضل  وكُللت جهودهم مبا الذين أ
  حققه التالميذ من جناحات باهرة، كاملة.

ويشكر أيضاً آباء وأمهات التالميذ على سهرهم الدائم وحرصهم 
على حصول أبنائهم على العلوم بأفضل طريقة. لقد شاركوا مجيعاً 

عام صفة الدميومة بتعب الزرع وفرح احلصاد وكانت ملشاركتهم هذا ال
والكثافة، راجياً من اهللا أن يفرح قلوب اجلميع بكل فرح للبناء 
والنهوض بالشخص والوطن على حد سواء ويدعو الطالب اىل متابعة 
التأمل فيما حصلوه من نتائج جيدة جداً للوصول مجيعاً يف املستقبل 
اىل أفضل درجات االمتياز وحيازة الدرجات األوىل على مستوى 

ؤسسات والوطنامل


  فرع اآلداب واإلنسانيات:+ 
(جيد)،  آيه خالد املصري، ايلي جليل املعلوف ،آالء امحد سيور

بيالر ايلي ، بولني جنيب عبداهللا، بوال جنيب عبداهللا، آيه قاسم عيد
خلود ، جوسلني جرجس الطليقي، جوال عارف اسطفان، طنوس

عال امحد ، مطانيوس الياسرميا ، ديانا جون ابراهيم، عزالدين السعيد
، كولني سايد كنترجيان، فريتشو اء فارس، فنيسا بسام حيدر، سيور

  .هبه بشاره جرجس
  

  ٢٠١٦ تموز١٠  ألحدا
        ٢٨ العدد

  
  
      

  
  بعد العنصرة الثالثاألحد 

      القديس يوسف الدمشقي
  الثاين نلحال

  الثالثة اإليوثينا 
          أفتح فميكطافاسيات 

  األسبوع أعیاد
: يوسف الدمشقي الشهيد ١٠/٧

ـ    ٤٥يف الكهنة. الشـهداء الـ
  املستشهدون يف أرمينيا.

ــة يف ١١/٧ ــة املعظم  :أوفيمي
  دلة الرسل.ملعاا أولغا الشهيدات.

ــون ١٢/٧ ــروكلس وايالري : ب
  الشهيدان.

:تذكار جـامع جلربائيـل   ١٣/٧
رئــيس املالئكــة. اســتفانوس 

  .السابوي. مرمي الشهيدة
: أكـــيال الرســـول. ١٤/٧

  نيقودميوس اآلثوسي البار.
: كرييكس وبوليطة أمـه  ١٥/٧

  الشهيدان.
 : أثينوجــانس الشــهيد.١٦/٧

  وأليصابات.زخريا 

http://www.akkarorthodox.com
http://www.alsalamonline.com


  فرع اإلجتماع واإلقتصاد:+ 
ابراهيم (جيد)،  يارا جوزيف سليمان

ايلي ، اماين حممد طالب، انطوان السيويف
ايليانو ، ايلي راشد ابراهيم، جرجسجورج 

باميال ، ايليز جورج ابراهيم، طاين موسى
 بتول حممد الطحش(جيد)،  رياض جريج

بول (جيد)،  بشرى عبد اهللا املراد(جيد)، 
جعفر ، تاتيانا خمائيل الياس، ايليا عاصي

(جيد)،  جىن خليل كفروين، صادق يونس
جورجيو جوزف ، جورج ايوب ابراهيم

جوزيف ، جوزيف جرجي درغام، عبيد
رايف ، دجينيفر شوقي هيفه، عامر شدراوي

رامي رياض ، رامز بيار النشار، طارق نادر
رياض (جيد)،  رىب يوسف حافض، نادر

 ساره بسام مصومعي، طوين اسكندر
سجيع ، سامر جورج شدراوي(جيد)، 

عياش ، عائشه ماجد الرفاعي، ساسني اسرب
فيفيان ، ربرغابريال كايب ب، سليم الغريب
الرا ، كارينا خليل بشور، وليم القرعان

(جيد)،  ميشلالّ خمايل اسحق، خليل خمول
  نتايل فواد معلوف، ميلودي ميالد نقوال

  .نور عبداهللا الشمايل(جيد)، 
  

 فرع العلوم العامة:+ 
بول سهيل (جيد)،  آدي رميون بيطار

جورج ، جاك جورج شلهوب، شكور
 جيهان عاطر ابراهيم(جيد)،  عبداهللا عبود

(جيد  رامي اكرم شلهوب(جيد جداً)، 
رميي نبيل (جيد)،  رمي حسن طالبجداً)، 

(جيد)،  مسعان هادي الصراف(جيد)،  عبود
عامر (جيد جداً)،  شربل مروان النشار

(جيد)،  يتا مسري مراد(جيد)، غ حامت جرجس
ماري سول (جيد)،  كوزيت الياس قليمه

(جيد  فادي الدورهمارينا ، الياس ابراهيم
، (جيد جداً)، حممود ناصر العمرجداً)، 

نعمه (جيد جداً)،  ميشلني مسري فاخوري
يوحنا ، نقوال نقوال رباحي، الياس نعمه
  .جورج رزق

  فرع علوم احلياة:+ 
الياس (جيد)،  سحق ابراهيم الكفروينا

أيلي ، انطونيال ابراهيم عبود، فاروق متري
 يوسف ديابايلي (جيد)،  مارك شحود
(جيد جداً)،  ايليو رميون البازي(جيد جداً)، 

، جوانا رميون ندور، باميال ايلي غريب
جوزيف انطوان انطوان ، جوانا عادل ابراهيم

 جوسلني يوسف حنا(جيد)،  اخلوري
رواد (جيد)،  دانة ابراهيم عياش(جيد)، 

زويا ، رودي طاين النشار، يوسف عاصي
 آميل يوسف ساسني(جيد)،  ابراهيم مسعان

غدي (جيد جداً)،  ساشا طوين سابا(جيد)، 
 كريستينا ملحم عبداهللا(جيد)،  حليم عبداهللا

حماسن جوزيف ، كلري ابراهيم عبده(جيد)، 
 حممد خضر النصبه)، جيد جداً( اخلوري

ميشال (جيد)،  مرياي خليل عبداهللا(جيد)، 
نور (جيد)،  نظرية منر ديب، نزيه منصور
، نور فريد جرجورهاً)، (جيد جد طوين مطر

 (جيد). وسام امحد خليل
  

  طروباریة اللحن الثاني
، أيها احلياة الذي عندما احندرت اىل املوت

ال ميوت، حينئذ أمت اجلحيم بربق الهوتك، 
وعندما أقمت األموات من حتت الثرى، صرخ 
حنوك مجيع القوات السماويني: أيها املسيح االله 

  املعطي احلياة اد لك.
  

  طروباریة
  (اللحن الخامس) القدیس یوسف الدمشقي 

هلموا يا مؤمنون نكرم شهيد املسيح 
كاهن بيعة أنطاكية. الذي عمد أرض الشام 
وكنائسها وشعبها بكلمة الكلمة ودمائه مع 
رفقته، ألنه منذ الطفولية اصطبغ بنور اإلجنيل، 
فعمل وعلّم وحفظ كنيسة املسيح وخرافها. فيا 

كن لنا قدوة وحافظاً وشفيعاً يوسف الدمشقي 
    حاراً لدى املخلص.

  القنداق
يا شفيعة املسيحيني غري اخلاذلة، الوسيطة 



لدى اخلالق غري املردودة، ال تعرضي عن 
أصوات طلباتنا حنن اخلطأة بل تداركينا باملعونة 

صارخني إليك بإميان: المبا أنك صاحلة حنن 
والدة  أسرعي يف الطلبة، ياوبادري إىل الشفاعة 

  اإلله املتشفعة دائماً مبكرميك.
  

  ١٠-١:٢تیموثاوس ٢الرسالة
  تشرين األول) ٢٦(رسالة 

  یفرح الصدیق بالرب
يا   استمع یا هللا   لصوتي      

      
      

     
  
      







    


  
 

 
 قال   ٣٣-٢٢:  ٦متى اإلنجیل:

      
     
       


      
      
       

      


 
       
       
     
        
        
      
        
      

       

   
       

 
 

ما ھي القوة التي تحصل من 
  إلتكال على هللا

إا لعظيمة قوة االتكال على اهللا. إا 
سور منيع، وجدار ال يهدم، وعون ال يغلب، 
ومينا هادي، وحصن ثابت، وسالح ال يصد، 
وقوة ال حتارب. هي تشق الطريق لنفسها يف 
األماكن الوعرة املسالك، وا ينتصر العزل من 
السالح على الكماة املدججني به. ا تغلب 
النساء الرجال، وا يظهر األوالد حذاقتهم يف 
احلرب، وتندحر أمامهم بسهولة اجلنود املدربة، 
فهل يستغرب بأم انتصروا ا على أعدائهم يف 
كل مكان؟ إن العناصر تنسى طبيعتها أمامهم 
وتتحول إىل منفعتهم. والوحوش ال تكون 
وحوشاً، وال النار ناراً، ألن اإلتكال على اهللا 

لح اجلميع. فالسنان احلادة، والسجون يص
الضيقة، والشراسة الطبيعية، واجلوع املميت، 
وأفواه الوحوش املوجهة إىل جسد النيب، كل 
هذا مل يكن حاجزاً هلم، ألن قوة اإلتكال على 
اهللا أقوى من كل أزمة وشدة، فهي اليت تسد 

  أفواه الوحوش وترجعها إىل الوراء.
زامري كان عاملاً بقوة ن داود النيب مرمن املإل

اتكاله على اهللا ملا قال للذين أشاروا عليه 
باإلبتعاد واهلرب إىل األماكن األمينة ليجد فيها 
 اخلالص: ملاذا تقولون يل هذا وأنــا على 



اهللا اتكل؟ ماذا أقول أنا؟ ملك املسكونة هو 
عوين، هو الذي يفعل ما يشاء دائماً دائماً 

ي! أما أنت بسهولة، هو قائدي وناصر
فتوجهين إىل األماكن املقفرة، وتنصحين أن 
أفتش عن املأوى األمني فيها. ملاذا جتربين على 
اهلرب كمن ال سالح له، وأنا مسلح بأكمل 
عدة؟. أنت ال تشري باهلرب إىل الربية على 
املعدة جيوشه للحرب، واحملاط باألسوار املنيعة، 

لكان  وعنده العتاد الكثري. فلو قلت له ذلك
قولك مضحكاً! فلم تشري علي أنا الذي معي 
ملك الكل أن أفزع إىل اجلبال وأهرب من أمام 
اخلطأة؟ مث إذا كان اهللا يساعد اخلطأة الساقطني 
وال يعرض للهالك النهائي من يشبه الطيور 
الوجلة الضعيفة، فهل يتركين أنا املتكل عليه؟ 
وإذا كان عدو امللك األرضي معرضاً للخطر 
دائماً، ويرتعد وخياف أينما ذهب، فكم باحلري 
عدو اهللا الذي يعاديه اجلميع حىت الطبيعة نفسها 
كون من أعدائه، وإذا كانت العناصر 
والوحوش واملخلوقات اب أصدقاء اهللا 
فالطبيعة اجلامدة أيضاً تتسلح وتثور ضد أعداء 

  اهللا ومعانديه!
 
              مبوال وت  
  ٢٠١٧یسان سوني على سیارة ن  
 

امليتروبوليت بربكة صاحب السيادة 
  ،باسيليوس منصور اجلزيل االحترام

منيارة  –يسر مجاعة النور املقدس 
إعالمكم بأا جتري سحب تومبوال على سيارة 

  .٢٠١٧نيسان سوين 
يعود ريع السحب لبناء جممع القديس 

  باسيليوس الكبري.
آب ضمن عشاء  ١٤يتم السحب يف  يف 

  فين ساهر. 
  .$١٠سعر البطاقة: 

لشراء البطاقات وملزيد من املعلومات 
 ٦٩٠٣١٩/٧١ – ٥٤٩٧٤٨/٠٣: اإلتصال

– ٦٩١٢٨٨/٠٦.    
    دورات في اللغة اإلنكلیزیة  

 –يعلن املعهد املهين األرثوذكسي العايل 
  عكار، –الشيخطابا 

اللغة اإلنكليزية عن بدء دورات مستمرة يف 
للمبتدئني والراغبني من كافة األعمار واملستويات 
العلمية طيلة أيام السنة لطالب املهنيات واجلامعات 
والراغبني يف السفر اىل اخلارج بأسعار مدروسة 

  جداً.
+ الدورات تشمل: حمادثة، إصغاء، قراءة، 

  كتابة.
  حيصل الطالب على الشهادة من املعهد

 مرحلة بنجاح.عند إنتهاء كل 
  ٤١٧٨٠٢/٠٣–١٠٥٠٣٨/٠٣+للتسجيل:

 
 
             مخیّم لتعلیم  

  البیزنطیّة الموسیقى         
 

امليتروبوليت بربكة صاحب السيادة 
  ،باسيليوس منصور اجلزيل االحترام

تقيم مدرسة املوسيقى الكنسية التابعة 
ملطرانية عكار، خميم لتعليم املوسيقى البيزنطية 
ألبنائنا يف أبرشية عكّار، يكتسب فيه الطالب 

  أصول النوطة املوسيقية والترتيل.
متوز  ٢٣ متوز ولغاية  ١٧الزمان: من 

٢٠١٦  
 -املدرسة الوطنية األرثوذكسية  املكان:
  الشيخطابا.

متوز.  ١٠آخر مهلة لتسجيل األمساء هو 
يبدأ املخيم يوم األحد الساعة السادسة مساء 

  السبت بعد ظهراً.وينتهي يوم 
  

ل.ل (ال ٦٠٠٠٠رسم اإلشتراك: 
 يشمل سعر الكتاب).

مالحظة: الزيارات مسموحة فقط خالل 
. والرجاء ٨,٣٠السهرات اليومية الساعة 

  عدم اصطحاب األجهزة اخللوية.
ملن يرغب من أبناء الرعايا املشاركة يف هذا 
املخيم، الرجاء اإلتصال: باألب نقوال شلهوب: 



١٦٥٨٦٧/٠٣  


