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ليُكن ِفصًحا
مجيًدا ومبارًكا

أخواتي وأخوتي أبناء الطائفة العربية األرثوذكسية،

باسمي وباسم أعضاء مجلس الطائفة والهيئة التمثيلّية، نتقّدم إليكم 
بأجمل التهاني مع حلول عيد بشارة السيدة العذراء، والصوم الكبير 
وعيد الفصح املجيد، آملني أن يكون فصًحا مجيًدا ومباركًا، فصحًا 
نصاف���ح في���ه بعضن���ا البع���ض، يخّل���ص العالم م���ن وب���اء الكورونا، 
وم���ا حمل���ه من مآس���ي على العال���م، على مس���توى الف���رد واملجتمع 

والشعوب بأسرها. 

لقد عانت البالد وش���عوب العالم، منذ أكثر من عام من انتش���ار هذا 
الوب���اء، الذي ضرب احلي���اة الطبيعّية بكّل جوانبها، وكّبد اإلنس���انية 
مالي���ني الضحايا، وانه���ار االقتصاد ف���ي كّل دول العالم التي ضربها 
الوب���اء، ولك���ن بال���ذات انه���ار اقتص���اد العائ���الت، والت���ي منها من 

وجدت نفسها في فقر مدقع، وازدياد سوء احلال.

وفقدن���ا خالل ه���ذا الع���ام أناًس���ا عزيزين عل���ى قلوبنا بفع���ل الوباء، 
وقلوبن���ا م���ع كّل العائالت الت���ي فق���دت أعّزاءها، ونتمن���ى لكّل من 
تّضرر أن تكون املرحلة املقبلة مرحلة اخلروج من األزمات، والعودة 

للحياة الطبيعية.

وكانت مؤسس���ات مجلس الطائفة االرثوذكسّية من املؤسسات التي 
تض���ّررت كثيًرا. فقد تعّطل���ت املرافق الدينّي���ة واملجتمعّية، وُأغلقت 
النوادي، وُفِرضت قيوٌد على الكنيس���ة، أس���وة بباق���ي املعابد الدينية 

لكّل األديان.
تض���ررت مداخي���ل املجلس بش���كٍل ح���اّد، خاّص���ة وأن قس���ًما كبيًرا 
م���ن إيج���ارات احمل���اّلت االقتصادّي���ة والتجارّي���ة، ل���م تُقم بتس���ديد 
ا،  التزاماتها، وكل هذا اضطر املجلس أن يّتخذ إجراءات قاس���ية جًدّ
من أجل احلفاظ على سالمة املؤّسسة، وعدم إيقاعها بديون كبيرة.

ورغ���م ذل���ك، اجتهدن���ا ف���ي كّل املناس���بات لتعويض الطائف���ة وأبناء 
املدين���ة ع���ن البرامج الكبرى التي ترافق األعياد، وصّممنا على نش���ر 

الف���رح والس���عادة بكّل م���ا أوتينا من ق���ّوة وموارد، كم���ا كان في عيد 
الفصح املجيد وسبت النور وفي عيد امليالد وإضاءة شجرة امليالد.

ورغ���م كّل ه���ذا، ف���إّن جه���ود املجلس للتطوي���ر لم تتوّق���ف، ونحن 
في هذه األيام نزّف لكم بش���رى ملخّطط ترميم كنيس���ة البش���ارة، التي 
تض���ررت كثي���ًرا م���ن الرطوبة وب���ات األمر فيه���ا مقلًقا، وس���نوافيكم 
قريب���ا بتفاصيل خطة الترميم التي ستش���مل باملرحل���ة األولى الترميم 
ومعاجلة الرطوبة من اخلارج، وبعدها في املرحلة الثانية ترميم داخل 
الكنيس���ة. كما أّننا عازمون على االستمرار في الكشف عن الكنيسة 
التاريخي���ة الت���ي مّت اكتش���افها في أعم���ال احلفرّيات خلف الكنيس���ة، 
والت���ي س���تضيف أهّمية أكب���ر ملكانة الناص���رة الدينّي���ة والتاريخّية، مّما 

يعّزز أيّضا السياحة للمدينة، وبالذات لهذا املكان املقّدس.

كما نسعى قريّبا إلى استثمار مباني تابعة لوقف مجلس الطائفة، وبالذات 
املبن����ى الضخ����م بقرب املس����كوبّية ال����ذي اس����تخدم س����ابًقا داًرا للبلدية.
وف���ي ذات الوق���ت، فإنن���ا مس���تمّرون ف���ي تطوي���ر مراف���ق املجل���س 
والنوادي التي ش���هَدت تطّورا كبيًرا، وقلنا ونقول طوال الوقت: إن 
أبوابن���ا مفتوحة للجميع، ويد املجلس وجلانه ممدودة لكّل من يرغب 

بالتعاون وطرح املبادرات املختلفة والبناءة، برحابة صدر.

وف���ي ه���ذه الكراس���ة س���تجدون ملّخًص���ا جلوان���ب عديدة م���ن عمل 
مؤّسس���ات وجل���ان املجلس في الفترة الس���ابقة ورغ���م كّل الظروف، 
آمل���ني أن تك���ون املرحل���ة املقبل���ة أفض���ل، وأن تنع���م البش���رّية باخلير 
والسالمة والس���الم وأن ينتهي الظلم واالس���تبداد. ولنتفاءل سوًيّا، 

فال الرحلة ابتدأت وال الدرب انتهى.

قيامة مجيدة وعيًدا سعيًدا

احملامي بسيم نصير عصفور
رئيس مجلس الطائفة األرثوذكسية-الناصرة  
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أحبتي ابنائي الروحيني
من هنا من مقام البش���ارة املقدس قرب نبع املاء، َنَبَع اخلالص للبش���ر 
جاء املالك جبرائيل معلًنا للعذراء مرمي أن االله سيتجس���د فيها طفال 

ليخلص العالم.
 من اجلنا صار الكلمة انس���انًا، وصار ابن الله ابًنا للبش���ر لكي يتحد 

االنسان بالكلمة، فينال التبني ويصير ابنًا لله.
لك���ي يجم���ع كل االش������ياء في نفس���ه من ضمنه���ا االنس���ان الذي هو 

خليقة الله.
ان غي���ر املنظ���ور ص���ار منظ���وًرا، وغير ال�ُم���درك صار م���دركًا، وغير 
املتأل���م صار حتت االالم، منحن���ا نعمة رؤية الله وكما ان الذين يرون 
النور يكونون في النور ويش���تركون في ملعانه. هكذا الذين يرون الله 
يكونون في الله ويشتركون في ضيائه احمليي لذلك نشترك بنظرنا الله 
في احلياة ألن غير املوحى وغير ال�ُمدرك وغير املرئي جعل نفسه مرئيًا 
وم���دركًا قاب���اًل لالحتواء لكل الذي���ن يؤمنون ب���ه وينظرونه باإلميان.
لق���د اخذ الرب ش���كل العب���د وصار في ش���بة الن���اس، وبكونه واحد 
من���ا يس���تطيع ان يقف كمنتق���م لنا ضد الثعب���ان عدون���ا القاتل، الذي 
جل���ب علين���ا اخلطيئة فب���أكٍل انهزمنا ف���ي آدم وباإلمس���اك انتصرنا في 
املس���يح. معطين���ا ان ن���دوس عل���ى احلي���ات والعق���ارب وكل ق���وات 
الع���دو بالصوم، وهي الوصية التي وضع���ت على طبيعتنا في البداءة 
وأهملها رئيس جبلتنا وس���قط بس���ببها، بدأ بها مخلصنا درب االالم 

صائمًا أربعني يومًا واربعني ليلًة معطينا بالصوم السالح الذي صاغه 
الله لنحارب اخلطيئة والشيطان الذي يرتعب منه هذا الطاغي وينهزم 

مستذكرًا انهزامُه في البرية امام املخلص.

لق���د َقبِ���َل الصل���ب من اجلن���ا ليحيينا، بك���ى ليكفك���ف دموعنا. بيع 
بأبخس األثمان، ثالثني من الفضة، ليشتري العالم بأغلى ثمن وهو 
دمُه احمليي، كحمٍل س���يَق إل���ى الذبح، وهو راعي املس���كونة كلها، 
ُيرفع على اخلش���بة ويس���مر عليها لكي يقومنا بش���جرة احلياة، قبِل أن 
ُيذب���ح ول���م ُيذبح أحدًا آخر ليخلصنا من الع���ذاب، قبِل الدفن لثالثة 
اي���ام ليقوم دائس���ًا املوت قاه���رًا قوة العدو منيرًا ظلم���ات اجلحيم بنور 

القيامة معطينا بإمياننا به الغلبة على املوت واحلياة االبدية. 
صومًا مباركًا س���هاًل مقدسًا لنفوسكم واجسادكم مطهرًا عقولنا منيرًا 
دروبنا لنستحق ان نستقبل قيامة املخلص اجلالس كأبٍن ليجعلنا نحن 

ايضا ندعى ابناء لله فيه.

فصح مبارك
الداعي لكم بالبركات كيريوس كرياكوس

متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل

أحبتـــي ابنائـــي الروحيـــني فـــي مدينتنـــا احلبيبـــة الناصرة وســـائر اجلليـــل املمتلئني مـــن نَِعم الـــروح القـــدس املؤمنني فـــي كل مكان
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نح���ن في مجلس الطائفة نس���عى ملصلح���ة أبناء الطائفة ومل���ا فيه اخلير 
دائًم���ا، ونعمل بخال���ص احملّبة والعط���اء من أجل مس���تقبل أفضل. 
واجهتنا حتّديات كبيرة صعبة ومؤملة في الس���نة الس���ابقة، بدأت بوفاة 

قدس األب الدكتور يوحّنا شاما له الرحمة. 
حت���ٍدّ كبير آَخر بدأ مع مش���كلة الكورونا التي غّط���ت بظاللها البغيضة 
على كّل مرافق احلياة ومؤّسس���اتها، وعلى كّل املشاريع واملخّططات 
واألعمال في كّل العالم، فتأّثرت مؤّسس���اتنا بفعل انتشارها وبسبب 
القي���ود واإلغالق���ات، لكّنن���ا لم نّدخر ُوس���ًعا من أجل إيجاد الس���ُبل 
واحلل���ول الواقعّي���ة للمحافظة عل���ى الثبات والتخّلص م���ن تداعيات 
هذه األزمة، والنهوض بجمعّيتنا العريقة مبشاريع متقّدمة، رغم كّل 

التحّديات التي لم يواجهها أّي مجلس أو مؤّسسة من قبل.

انتخابات الهيئة التمثيلية: 
ج���رت انتخاب���ات الهيئ���ة التمثيلّي���ة في ش���هر تش���رين الثان���ي من عام 
القلي���ل،  الوق���ت  وف���ي  احلال���ّي  املجل���س  انتخ���اب  وف���ور   ،2019
باش���رنا العمل ف���ي كّل م���ا يتعّلق بالتحضي���ر الحتفاالت عي���د امليالد 
ورأس الس���نة اجلدي���دة، ليش���عر اجلميع بأج���واء العيد ول���زرع الفرح 
ف���ي القل���وب، هذه األجواء الت���ي كان ينتظرها الصغ���ار والكبار أبناء 
ا  الطائفة وأهل الناصرة، فقد أصبحت هذه االحتفاالت تقليًدا سنوًيّ
ينتظ���ره اجلمي���ع. ه���ذا باإلضافة إل���ى التخطيط لعم���ل املجلس للعام 

.2020

إضاءة شجرة امليالد: 
ا تُبّثُه وسائُل  ُأضيئت شجرُة امليالد النصراوّية التي أصبحت حدًثا عاملًيّ
اإلع���الم العاملّية ويصُل إل���ى كّل أرجاِء العال���م، كذلك أقام املجلس 
سوق امليالد بُحّلتِه اجلديدِة واملبتكرة، تضّمن البازار امليالدي املنّوع، 
والبرام���ج الثقافّية والفنّية الغنّية للكب���ار والصغار. هذا احلدث القى 

املجلس في عام الكورونا
يتقّدم مجلس الطائفة األرثوذكســـّية بالتهاني للجميع مبناســـبة 
عيد بشـــارة الســـّيدة العذراء، ويتمّنى لكم عيَد قيامٍة مجيًدا.

جناًح���ا ال مثيل له على الصعيد اخلاّص والعاّم، وقد أثنى املش���اركون 
على فكرة السوق امليالدي بشكله اجلديد ومتّيزه، وطالبوا بأن يتّكّرر 

إقامة هذا السوق سنوًيّا.

وم���ا أن انتهين���ا من االحتفاالت بعيد امليالد ورأس الس���نة حتى ُش���رع 
بالتحضير الحتفاالت الفصح املجيد، ولكن واجهتنا قيود الكورونا 
وأوقف���ت كّل البرام���ج، وحتّول التفكي���ر إلى كيفّية العم���ل بدل تنفيذ 
املخّطط���ات، ف���ي الوقت ال���ذي ُأوقفت في���ه كّل الفعالي���ات الدينّية، 
الرياضّي���ة، الثقافّي���ة، وكّل م���ا يتعّل���ق بعم���ل املجل���س ومرافق���ه مثل 
روضة البش���ارة وجميع النوادي والكش���افة، فإّن أحداث هذه الس���نة 
ل���م ميّر مثيله���ا على أّي مجلس س���ابق، ومع كّل ه���ذا واظب أعضاء 
املجل���س واللجان املنبثقة عنه في العمل، حّت���ى يبَق املجلس مفتوًحا 

ويقّدم خدماتِه ألبناِء الطائفة.

حملة احملبة: 
أّول م���ا ُقمن���ا ب���ه بع���َد أن اّتضح���ت ص���ورة الوض���ع القائم م���ن جراء 
ا ف���ي كّل الب���الد، كان بإصدار بيان  اإلغ���الق احملكم ال���ذي كان عاًمّ
ألبن���اء الطائف���ة وللمصّل���ني الّتخ���اذ خط���وات احليط���ة واحلرص من 
انتش���ار الوباء، وبعدها فوًرا قمنا بالتحضير ل���� "حملة احملبة" وكان 
الهدف منها هو مساعدة العائالت املستورة ملجابهة الوضع القاسي، 
خُل املعيش���ّي له���ذه العائالت لم  حي���ث توّقف عم���ل الكثيرين، والَدّ
ا. ه���ذا العمل العظي���م ببركة الكنيس���ة اش���تركت به عّدة  يع���د مس���تقًرّ
مؤسس���ات منها: سرّية كّشافة يسوع الناصرّي، وحامالت الطيب، 

4



وأعضاء من مختلف النوادي التابعة للمجلس، ومبس���اعدة واشتراك 
َعت أكثُر م���ن 600 رزمٍة  اجلمعّي���ة اخليرّي���ة األرثوذكس���ّية، حي���ث ُوِزّ
غذائّي���ة. ومن اجلدير بالذكر أّن كّل املواد الغذائّية املوجودة في الرزم 
تب���ّرع بها أصح���اب اخلي���ر، وأيًضا التبرع���ات النقدية مّت ش���راء املواّد 

الغذائّية بها وبأسعار رخيصة من أصحابها بهدف التبرع.

الفصح املجيد وعيد البشارة:
اس���تقبلنا عي���د الفص���ح املجي���د وعيد البش���ارة الذي هو عي���د الناصرة 
بش���كل خ���اص للع���ام 2020 م���ع وضع حظر جت���ول ومن���ع جتّمعات 
ف���ي األماك���ن العاّمة، األم���ر الذي حدا بن���ا إلى إغالق الكنيس���ة أمام 
املصّل���ني، ولكي نع���ّوَض ألهلنا أبناء الطائفة عن ه���ذا اإلجراء، قام 
املجل���س بأمور عدي���دة منها: بّث كّل الطق���وس الدينية على صفحته 
في الفيس���بوك وتلفزيون "إحنا" حّتى وصلت إلى كّل من رغب في 
متابع���ة الصل���وات، مثل: ص���الة املدائح، خميس األس���رار وصالة 
ا. وفي يوم أحد  العي���د والهجم���ة، وقد كان ع���دد املتابعني كبيًرا ج���ًدّ
الش���عانني ق���ام املجلس باس���تقبال ص���ور أبنائِنا مع ش���معة الش���عنينة، 
ونش���َرها عب���ر صفح���ة املجل���س ف���ي الفيس���بوك، كذل���ك مّت إط���الق 
البالونات من ساحة الكنيسة وراقب املشهد أهل احلارات املطّلة على 
زت س���ّيارة طافت أحياء  الكنيس���ة. ومبش���اركة أعضاء الكشافة، ُجِهّ

املدينة مع تراتيل كنسّية مناسبة ألحد الشعانني.

النور املقدس:
وألّول م���ّرة ف���ي تاريخ املدينة ق���ام املجلس بتوزيع الن���ور املقّدس بعد 

استقباله من كنيسة القيامة يوم سبت النور، إلى جميع أحياء الناصرة 
ونوف هجليل، مع إعالن ُمس���بق عن محّطات تواجد النور املقّدس 
والقناديل املضاءة به، وكّل من رغب بتلّقي شعلة من النور املقّدس، 

ذهب إلى هذه احملطات وأخذ من النور.
واك���ب املجلس جميع التطورات العملّية والتعليمات بكّل ما يخّص 
موض���وع الكورون���ا حفاًظ���ا عل���ى أهلن���ا، وتعاط���ف م���ع األوض���اع 
اإلنس���انّية العاّمة في البالد واخلارج، وأّكد م���ن خاللها التضامن مع 
األب س���ابا احل���اج راعي كنيس���ة عبّلني، من خ���الل زيارته والوقوف 
إل���ى جانبه بعد االعت���داء عليه من ِقبل الش���رطة، والتعاطف مع أبناء 

الشعب اللبناني بعد الكارثة التي حّلت بهم.
وف���ي موس���م االحتف���االت وإض���اءة ش���جرة املي���الد ف���ي نهاي���ة العام 
2020، قمن���ا بحمل���ة توعي���ة وُطلب من اجلميع ع���دم احلضور إلى 
س���احة الكنيس���ة في يوم االحتفال، وأضيئت الشجرة كما هي العادة 
ف���ي كّل ع���ام، ولكن بدون حض���ور اجلمهور بأع���داده الغفيرة والتي 
تقّدر بعش���رات اآلالف، ومّت بث احتفال إضاءة الش���جرة بًثّا مباش���ًرا 
بالتع���اون م���ع تلفزي���ون "إحن���ا" وموقع املجل���س على الفيس���بوك، 
واس���تطاع اجلمهور مش���اهدة االحتفال من بيوتهم، واقتصر احلضور 

على رجال دين وبعض الضيوف.
م���ع كّل م���ا ذك���ر أعاله م���ن أعم���ال وخطط قمن���ا بها في ظ���ل جائحة 
الكورونا وإقامة الشعائر الدينية في أوقاتها، لم نغفل رعاية األمالك 
والت���ي تش���ّكل أهّم مص���ادر دخل املجل���س، واألهّم أنه ُمل���ٌك وقفّي 

5 2021البشـــارة



مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

ويجب احملافظة عليه ألنه أمانٌة في عنق املسؤولني باملجلس، ولزاًما 
عليه أن يهتّم به ويرمّمه كما يجب وقدر املستطاع.

مشاريع الترميم والصيانة
في األمالك ومنها على سبيل املثال ال احلصر:

1. ترميم وصيانة واجهة عمارتّي اجلليل والبشارة.
2.ترميم مقّر الكشافة بشكل جذرّي.

3.تطوير ومالءمة جاهزّية احلضانة مبا يتناسب مع متطّلبات وزارة 
املعارف، وتركيب ألعاب مناسبة لألطفال.

4.تركيب مكّيفات خاّصة ومناس���بة لقاعة الرياضة، وبتكلفة عالية جًدا.
5.تركيب سياج على املدفن القدمي من جميع جهاته، وذلك حلمايته 
من دخول من ليس له ش���أن ف���ي املدفن، وملنع رمي النفايات لداخله.

البشارة. 6.ترميم مدفن الكهنة خلف كنيسة 
7.بن���اء 176 ج���ارور في املدف���ن اجلديد مع احملافظة على الش���كل 

العام للمدفن، وبناء حّمامات.
8.حتضي���ر كّل البناي���ات وجتهيزه���ا الس���تقبال فص���ل الش���تاء وملن���ع 

تسّرب مياه األمطار إلى داخلها.
9. كم���ا ق���ام أرملة وأبن���اء املرحوم بديع طنوس مش���كورين بترميم 

قاعة البشارة وجتهيزها باألثاث.
هذا بعٌض من األعمال التي قام بها املجلس والتي ارتأينا من املناسب 

طرحها أمامكم. 
قام رئيس املجلس احملامي بسيم عصفور ومببادرته، التوجه حملكمة 
الع���دل العليا، وااللتح���اق بدعوى رفعتها جمعي���ة حقوق املواطن، 
وذلك بخصوص املتوَفّني بس���بب داء الكورونا. فحس���ب التعليمات 
الوزارّية بهذا الشأن ال يستطيع أهل الفقيد االهتمام باملتوّفى وجتهيزه 
للدف���ن، إّن���ا يتوّل���ى هذه املهّم���ة أش���خاٌص مختّصون يقوم���ون بها، 
وق���د اس���تثني من ه���ذه الترتيب���ات كّل الطوائف املس���يحية في البالد. 
له���ذا توّجهت جمعية حق���وق املواطن للقض���اء، والتحق بهم رئيس 
املجلس احملامي بس���يم عصف���ور، وقد صدر القرار ب���أن ُيفتتَح ثالثة 
مقّراٍت لالهتمام باملسيحيني املتوَفّني بداء الكورونا، ولهذا ُأعِلَن عن 

مناقصة لتلّقي اقتراحاٍت لفتح هذه املقاِرّ وإدارتها.

بعض اخلطط املستقبلية للعام 2021:
1.الب���دء بالتخطي���ط والتجهي���ز ألهّم عمل أال وه���و ترميم وصيانة 
الكنيس���ة، وأهم سبب لهذه الترميمات هو حلّل مشكلة الرطوبة التي 
بدأت بالتأثير على األيقونات بش���كل كبير. صيانة الكنيسة والترميم 
ا، وم���ن الصعب  س���يكون عل���ى مراح���ل ع���ّدة، وبتكلف���ة كبيرة ج���ًدّ
التكّهن بالتكلفة النهائية، لذلك س���يقوم املجلس بدراس���ة كّل مرحلة 

من هذه املراحل وتنفيذها.
2.االس���تمرار بالعمل على احلفريات خلَف كنيس���ة البشارة، فمن 
بداي���ة املش���روع لغاي���ة الوقت احلال���ي، وبعد س���ماع أراء اخلب���راء في 
ه���ذه احلفرّي���ات، فنح���ن عل���ى ش���فا اكتش���افات جليلة جدي���دة، من 
ش���أنها أن تزيَد من أهمّية الكنيس���ة ومكانتها العاملية والدينية، وزيادة 
ع���دد احلجاج إليها من جميع أقطار العالم، حيث قام وفد من بعض 
اجلامع���ات من البالد واخلارج ووفد من وزارة الس���ياحة بزيارة موقع 
احلفرّي���ات، وأب���َدوا رأيه���م بها. ومن هن���ا جاء قرار املجل���س مبتابعة 

العمل في مشروع احلفريات.
3.هناك أيضًا مخّطط باالستناد على أهمّية ما جاء في البند أعاله، 
للعمل على تطوير كّل منطقة كنيس���ة البش���ارة في الناصرة من الناحية 
السياحّية، لكي تكون مناسبة الستقبال السّواح واحلّجاج، ولضمان 
بقائهم في الناصرة لعّدة أّيام وليس لقضاء عدة ساعات فقط كما هو 

احلال اآلن.
البلدية سابًقا وتأجيرها كمكاتب. 4.ترميم مباني 

5.االستمرار في صيانة وترميم مباني الوقف األخرى.
6.حتضي���ر عّدة برام���ج ومفاجئات لعيد البش���ارة والفصح، والبدء 
بتاري���خ  النصراوي���ة  املي���الد  الش���جرة  إض���اءة  ملهرج���ان  بالتحضي���ر 

.2021 12.12.2021 مع سوق امليالد لعام 
كم���ا نعلمك���م بأن���ه بدأن���ا ببن���اء صفح���ة إلكترونّي���ة جدي���دة ملجل���س 
الطائفة األرثوذكس���ّية واملؤسس���ات التابعة له، جتدون فيها الكثير من 
املعلومات واحلتلنات، وتكون وس���يلة للتواصل الدائم معنا. عنوان 

هذه الصفحة:
www.orthodox-nazwreth.org 

أبن���اء الطائف���ة األع���زاء؛ كّلنا أم���ل أن تتواصلوا معنا دائًم���ا، لنحافظ 
على جس���ور احملّبة التي أوصانا بها الس���ّيد املس���يح، حّتى نستطيع أن 

نكِمَل مسيرة العطاء ملصلحة جميع أبناء الطائفة.

نتمّنى لكم أّياَم صوم مباركة، وأعياَد مباركة ومجيدة
وكّل عام وأنتم بخير.
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املسيح قام.. حقًا قام

أخوتي وأخواتي أبناء الطائفة الكرام،

باس���م أعض���اء الهيئ���ة التمثيلّية ملجل���س الطائفة العربّية األرثوذكس���ّية 
ف���ي الناص���رة وباس���مي ش���خصيًا، أتوّجه إليك���م من مدين���ة الناصرة 
مهد البش���ارة وانطالقتها إلى الدنيا قبل ألفي عام، بأصدق التمّنيات 
مبناس���بة حلول عيد البش���ارة، أحد الش���عانني وعي���د الفصح املبارك، 
طالب���ني م���ن الله الصّح���َةّ والبركة للجميع، ونرس���ل محّبتن���ا وتهانينا 
احل���اّرة لكّل ش���عوب العالم، وليكن ه���ذا العيد نبَع أم���ٍل ودعوًة الى 

السالم والعدالة واحملّبِة بني البشر.

عيُد الفصِح أو عيُد قيامِة السيد املسيِح من املوِت هو من ركائِز الديانِة 
املس���يحّية. وقيامُة املس���يِح هي ليس���ت قيامته وحس���ب، إّنه���ا قيامُتنا 
وجميع الذين يؤمنون بِه، فليكن هذا العيُد مناسبًة للعودة إلى احملّبة 
الصادق���ِة واالنطالِق ال���ى احلرّية واخلالص والفرح، فه���ذا هو اليوم 

الذي صنَعُه الرّب، لنفرح ولنتهّلل به. 

لق���د احتفلنا في العاِم املنصرِم باألعياِد والقداديِس، بإقامة الصلوات 
الت���ي اقتصرْت عل���ى القائمني عليها، دون حض���ور املصّلني، وذلك 
تطبيقا لإلجراءات االحترازّية اخلاّصة بالتصدي لفيروس الكورونا. 
لق���د كان���ت الكنائُس خاليًة م���ن تواج���ِد املؤمنني، لك���ّن قلوَبنا كانت 
مضاءًة أم���اَم رِبّ القلوب ونوِره اإللهّي. فمن مدينِة البش���ارة نصّلي 
م���ن أج���ل الذي���ن قَض���ْوا بوب���اء الكورون���ا ورحل���وا عنا، وم���ن أجل 
املصابني به س���ائلني لهم الش���فاء، ومن أجل الذين يسهرون من أجل 
ش���فائهم، ومن أجل الذين يعملون نهاًرا ولي���اًل من أجل مكافحته، 
ليحيَطه���م القدي���ُر بعنايتِ���ه وتدبيره. صالُتن���ا اليوَم أيًضا م���ن أجِل أن 
تعل���َو ُلغ���ُة العقِل والس���الِم على لغ���ِة التكفير والعن���ف. ومعاني عيِد 

الفص���ِح يجُب أن تدفَعنا ملس���اعدِة كِلّ ُمحتاٍج، وعلين���ا اإلمياُن بعبوِر 
هذه األزماِت وانتهاء وباء الكورونا قريًبا.

كما تعلمون؛ إّن الهيئَة التمثيلّيَة هي الهيئُة الُعليا التي متّثُل عموَم أفراد 
الطائفِة املس���يحّيِة األرثوذكس���ّية العربّية في الناص���رة ونوف هجليل، 
الذي يتراوح تعداُدهم العش���رين ألف ش���خص، وينتخُبها املنتسبون 
للجمعّي���ِة العمومّي���ِة، وتتوّل���ى مباش���رًة أو بواس���طِة مجل���ِس اإلدارِة 
اإلش���راَف واحملافظ���َة على أم���واِل وش���ؤوِن الطائفِة االرثوذكس���يِّة، 
ضمن الصالحّيات واحلقوِق والواجبات التي ينُصّ عليها الدستور. 
ومبوجب مواّد الدس���تور، جُترى االنتخاباُت ألعضاِء الهيئِة التمثيلية 

مّرًة كّل أربِع سنوات.

إّن ال���دورَة احلالّي���َة للهيئ���ِة التمثيلّي���ِة ه���ي اس���تمراٌر ل���دوراٍت س���ابقٍة 
وناجحٍة على صعيِد الهيئِة التمثيلّية وعلى صعيد املجلس. إَنّ هدَفنا 
كان وم���ا زاَل إكماَل طريِق من س���بقونا، وخدمَة أبن���اء الطائفِة وأبناِء 
الكنيس���ة الذين ينتظرون مّنا الكثيَر كممّثلني عن آمالِهم وتطّلعاتهم، 
وأيضا خدمة كاّفة أبناء ش���عبنا العربّي األصيل. لذلك تش���هُد الدورُة 
احلالّيُة مش���اريَع متمّيزًة تهدُف إلى احلفاظ على الكنيس���ِة ومؤّسساِت 

الطائفِة ومضمونِها  الدينّي، القومّي، والثقافّي والتربوّي. 

أدع���و إل���ى تعزي���ِز العالقاِت ب���نَي أبن���اء الطائف���ة ومع باق���ي الطوائف 
واملؤّسسات الرس���مّية وغيِر الرسمّية. لذلك نقوُل في فصِح الرّب، 
يُدن���ا مم���دودٌة دائًم���ا للمصافح���ِة وقلُبن���ا مفتوٌح للصف���ِح، ألّنن���ا أبناُء 

القيامِة، وألّننا أبناُء املسيح الغالِب اخلطيئِة واملوِت باحملّبة واحلياة.

"املســـيح قام مـــن بني األمـــوات ووطئ املـــوت باملوت ووهب 
احلياَة للذين في القبور"

فلتكن احملبة واملغفرة،
مدخاًل  لفرح القيامة

منر ناصر، مراقب حسابات
رئيس الهيئة التمثيلّية

ملجلس الطائفة العربّية األرثوذكسّية في الناصرة
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عيد البشارة
ه���ذا احلدث حصل م���رة واحدة في التاريخ، أي احت���اد الطبيعة اإللهية 
بالطبيعة البشرية، وهو من أهم مقومات االميان املسيحي بجملته، بل 
د االله من الروح  هو نقطة انطالق كل العقائد املسيحية التي تؤكد جتُسّ
القدس ومن مرمي العذراء التي هي والدة االله، وهذه خاصة أساسية 
في االميان املس���يحي. فإن املولود من اآلب قبل كل الدهور هو كلمته 
األزل���ي الذي صار جس���دًا وح���ل بيننا، وه���ذا يدل عليه احل���وار الذي 
حص���ل ب���ني العذراء وامل���الك جبرائي���ل، "الروح الق���دس يحل عبيك 

وقوة العلْي تظللك، فلذلك القدوس املولود منك يدعى ابن الله".
بهذا ظهرت إعادة دعوتنا ألن االله يتحد بالبش���ر بحال َتفوق الوصف 
العذراء تقبلت الفرح وصارت األرضيات س���ماويات، والعالم ُأعتق 

من اللعنة القدمية.
االله العظيم مبحبته واتضاعه يس���تأذن من السيدة العذراء أن يحل فيها 
ويأخذ منها جسدًا، وهذا يؤكده اآلباء القديسني، أن الرب يسوع حل 
في أحشاء البتول بعد أن قالت "أنا أمٌة للرب، ليكن لي كما قلت".
إن الل���ه يحت���رم حريتنا وإرادتنا الش���خصية، وهذا ما يري���ده الله مَنّا أن 
نحت���رم إرادة األخرين، مبحنة الله للبش���ر حتقق حل���م آدم الذي أراد �ن 

يصبح إلهًا على صورة الله الي خلقه.
اليوم الله يتجس���د ليحقق وعده الذي قطعه آلدم وحواء، بأنه سيرسل 
له���م ولن���ا مخلص���ًا يعيدنا إل���ى امللكوت وإل���ى الَنّعي���م وااللهي، فعيد 

البش���ارة م���ن أه���م األعي���اد املس���يحية، فف���ي البش���ارة حدث���ت الوالدة 
وحص���ل اخل���الص، فلو لم يولد الرب يس���وع، ملا تألم م���ن أجلنا وال 
كان ق���د دف���ع ثم���ن خطايانا، ول���وال أالم���ه وموته ملل حتطم���ت أبواب 

اجلحيم وُكِسرت قيود املوت.
فالله في هذا العيد يدعونا إلى محبته، فإنه أرسل ابنه الوحيد ألجلنا، 

ومن خاللنا يفتدينا لنسكن معه في الفردوس.
فنحن نصرخ إليه بأن مينح العالم الس���الم والرحمة وذلك بأن يخلصنا 
م���ن ه���ذه اجلائحة الني حل���ت بعاملنا ليع���ود االس���تقرار واألمان جلميع 

شعوب األرض.
بالرغ���م م���ن قوة هذا املرض إال أن الرب يس���وع املس���يح القائم من بني 
األموات له الس���لطان عليه ويس���تطيع أن يخلصنا برحمته، فهو القائل 

"تعالوا إلْي يا جميع املتعبني والَثّقيلي األحمال وأنا أريحكم".
أيها الرب يس���وع، أذكرنا نحن عبيدك فيما نستغيث باسمك القدوس 
بأن تنعم علينا باخلالص والس���الم، وأهلنا أن نعمل بحس���ب مشيئتك 
فإن���ك الصالح واحملب البش���ر ولك نرس���ل املجد. أيه���ا االب واالبن 
وال���روح الق���دس آم���ني.وكل ع���ام وأنت���م ترفل���ون بأث���واب الصح���ة 

والعافية، مبحبة الرب يسوع املسيح.
مبحبة االيكونومس األب بشارة ورور 
كاهن كنيسة البشارة في الناصرة
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األب يوحّنا شاما
مسيرة تقًوى

وعطاء وإجنازات
فقدت كنيســـتنا العام املنصرم احدى رعاياها، االيكونوموس 

األب يوحنا شاما من مواليد 1969/03/20.

قب���ل أن يتوّجه إلى الكهنوت، كان الش���اب "ماجد ش���اما "، إنس���اًنا 
ُمحًبّا للمس���يح والعذراء مرمي بشكل خاّص، وكانت الشخصّية التي 
اجتذبته من اإلجنيل هي ش���خصية يوحّنا احلبيب، فاختار البنه الثاني 
اس���م جوان تيّمًنا بالقّديس يوحّن���ا احلبيب، ولم يكن على أّي علم أو 
فكر بأّنه س���يأتي ي���وم ويتقّدم "ماج���د" إلى الكهنوت ويختار لنفس���ه 
اسم القديس يوحنا. واختار اسم نور البنه الثالث تيّمًنا بنور املسيح.
س���يم شّماًس���ا ف���ي تاري���خ 2005/08/21عل���ى ي���د س���يادة املط���ران 
كرياك���وس الكّل���ّي الوق���ار، عن���د مذب���ح كنيس���ة اجللجل���ة في كنيس���ة 
القيام���ة، ووقف حت���ت الصليب طيلة فترة القّداس إل���ى جانب يوحّنا 
احلبي���ب. وبتاريخ 2011/04/16 س���يم كاهّنا على مذبح العلّي في 
كنيس���ة البشارة حيث دعته ُأّمنا العذراء ليخدمها في كنيستها، واختار 
أن يكون تاريخ س���يامته في يوم س���بت لعازر، واحتفل بأّول قّداس له 
ككاهن في يوم الش���عانني مع س���يادة املطران كرياك���وس وكهنة رعّيتنا 

األجاّلء أطال الله في أعمارهم.

بدأ يعُظ في الكنيسة بعد سيامته، واهتم بأن يعمل ويعّلم حتى بشكل 
فردّي مع كّل شخص قصده طالًبا املعرفة أو اإلرشاد، وكان قد كّرس 

ُجّل وقته للخدمة.
ة كقاٍض وعمل لس���نوات طويلة، واستطاع  َ في احملكمة الكنس���يّ ُعنِيّ
ق العديد م���ن األزواج، وجنح ف���ي إعادة احملّبة  وبق���ّوة املس���يح أن يَوِفّ

والوئام فيما بينهم ليكّونوا بيوًتا مسيحّية.
اشترك لعّدة سنوات بالندوات التي أقيمت عن طريق وزارة األديان 
ف���ي كّل أنحاء البالد للتوعية، وكان من املبادرين لالش���تراك ككهنة 
وطائف���ة ف���ي "مس���ابقة الكت���اب املقدس" الت���ي تقام بش���كل دوري 

مبدينة الناصرة.
عمل لسنوات مع مجموعة "اللقاء الروحي"، من خالل احملاضرات 

الروحّية، والرحالت واجللسات التي اتخذت طابًعا عائلًيّا.
عم���ل عل���ى ترمي���م كنيس���ة املغ���ارة األثرّية ف���ي دي���ر املطراني���ة، حيث 
ب���دأ باملش���روع مبعون���ة بعض األصدق���اء م���ن محّبي الكنيس���ة. فجمع 
التبرع���ات وس���اعده بذلك أف���راد مجموع���ة اللقاء الروحّي، وس���عى 

إلى تس���جيل املزار كمزار أثرّي كنسّي في وزارة السياحة، ومنذ ذلك 
الوقت تس���ّجل املوقع كأح���د املزارات األثرّية ف���ي الناصرة، ويقصده 

السّواح مع املرشدين السياحّيني من داخل وخارج البالد.

كان مشرفًا ومسؤواًل على دورة اخلطاب التي اطلقها مجلس الطائفة، 
التي ش���ملت عّدة لقاءات، نّس���قها ورّتبها األب يوحنا كي تتالءم مع 
مش���اكل زمانن���ا، والتي اس���تخلص مواضيعه���ا من القضاي���ا التي كان 

يواجهها ويسمعها خالل عمله كقاٍض في احملكمة الكنسّية.
أكم���ل دراس���ته لّلقب الثالث ف���ي الالهوت، واختار موضوع دراس���ة 
الدكت���وراه اخل���اّص به " اخلليقة اجلديدة باملس���يح بحس���ب فكر بولس 

الرسول" وأبحر فيها.

ُنش���رت ل���ه مقاالت عدي���دة، وقد كت���ب أّول كتاٍب ل���ه، وكان بصدد 
نش���ره إذ أنه���اُه ف���ي تاري���خ 2020/02/24 أي قبل يوم م���ن انتقاله، 
وخّصص كتابه األّول للعذراء مرمي، كعربون محّبٍة وش���كٍر لس���ّيدتنا 
والدة اإلله، إذ كتب عن بتولّية العذراء وش���رح املوضوع بشكٍل واٍف 

وواضح داحًضا به كّل أقوال معارضي عقيدة بتولّية العذراء.
دعاه الرّب في قّمة عطائه إلى املس���اكن الُعلوّية وكان في اخلمسني من 
عمره، فانتقل األب الدكتور يوحّنا ش���اما إلى األمجاد الس���ماوّية يوم 

الثالثاء في اخلامس والعشرين من شهر شباط سنة 2020.

فليكن ذكره مؤّبًدا
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خدمات الكنيسـة
في أسبوع اآلالم والفصـح املجيد املقدس

األحد
2021/4/25

أحد الشعانني، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباًحا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران 
كرياكوس، خدمة اخلنت الساعة السابعة مساًء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس

االثنني
2021/4/26

اإلثنني العظيم املقدس، خدمة قداس البروجزميني الساعة الثامنة والنصف صباًحا
الساعة السابعة مساًء خدمة صالة اخلنت

الثالثاء
2021/4/27

الثالث����اء العظي����م املق����دس، خدمة قداس البروجزميني الس����اعة الثامن����ة والنصف صباحًا في دي����ر املطرانية، وأيضًا 
صالة النوم الكبرى واألخيرة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في دير املطرانية برئاسة سيادة املطران كرياكوس

صالة اخلنت الساعة السابعة مساًء في كنيسة البشارة

األربعاء
2021/4/28

خدمة ق�����داس البروجزم����يني األخ����يرة الساعة الث��امنة والنصف صباحًا في كنيسة البشارة
برئاسة سيادة املطران كرياكوس

صالة الزيت ال�مقدس الساعة الرابعة والنصف مساًء في كنيسة البشارة
صالة اخلنت وخدمة القداس اإللهي خلميس األسرار في دير املطرانية الساعة احلادية عشر لياًل

اخلميس
2021/4/29

اخلميس العظيم املقدس، خدمة القداس اإللهي في الساعة الثامنة صباحًا للقديس باسيليوس الكبير في كنيسة البشارة، 
وفي الس����اعة السادس����ة مس����اًء خدمة قراءة اإلثني عش����ر إجنياًل أيضًا في كنيس����ة البش����ارة برئاسة س����يادة املطران كرياكوس

اجلمعة
2021/4/30

اجلمعة العظيمة املقدسة، زيارة املدافن:
)املدفن القدمي الساعة السادسة والنصف صباحًا واملدفن اجلديد الساعة السابعة صباحًا( 

املدف���ن الق���دمي س���يكون مفتوح���ًا لزي���ارة الراقدي���ن من الس���اعة الثامن���ة صباحًا ولغاية الس���اعة اخلامس���ة مس���اًء
املدف���ن اجلدي���د س���يكون مفتوحًا لزي���ارة الراقدين من الس���اعة الثامن���ة صباحًا ولغاية الس���اعة الثانية عش���ر ظهًرا

في الس���اعة الثامنة صباحًا ستقام خدمة قراءة الساعات الكبرى وصالة الغروب وإنزال املصلوب عن الصليب 
برئاسة سيادة املطران كرياكوس

لك���ي يذك���ر الكهن���ة أس���ماء الراقدي���ن خالل ق���داس ي���وم اخلمي���س وصالتهم ف���ي املدافن ي���وم اجلمع���ة، على 
كل م���ن يرغ���ب بذل���ك أن يوصل إلى الكنيس���ة أو املجلس قائمة بأس���ماء املنتقلني عنه لغاية مس���اء يوم األربعاء

خدمة جناز املسيح الساعة الثامنة مساًء 

السبت
2021/5/1

الس���بت العظيم املقدس، س���بت النور خدمة صالة الغروب وخدمة القداس اإللهي للقديس باسيليوس الكبير 
الساعة السابعة صباحًا في كنيسة البشارة وفي دير املطرانية في نفس الوقت

استقبال النور املقدس الساعة الرابعة والنصف مساًء
خدمة صالة الهجمة الس���اعة احلادية عش���ر لياًل ومن بعدها تقام خدمة القداس اإللهي لعيد الفصح املجيد في 

كنيسة البشارة وبرئاسة سيادة املطران كرياكوس
األحد

2021/5/2
عيد الفصح املجيد، خدمة الباعوث وصالة غروب احملبة الساعة العاشرة صباحًا في كنيسة البشارة

برئاسة سيادة املطران كرياكوس
االثنني

2021/5/3
ثاني أيام عيد الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة صباحًا في كنيسة البشارة

برئاسة سيادة املطران كرياكوس

الثالثاء
2021/5/4

ثالث أيام عيد الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحًا في دير املطرانية 
برئاسة سيادة املطران كرياكوس، وبعد القداس املعايدة على سيادة املطران

اخلميس
2021/5/6

عيد القديس جوارجيوس، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحًا في دير املطرانية
برئاسة سيادة املطران كرياكوس

اجلمعة
2021/5/7

عيد ينبوع والدة اإلله، تقام خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحًا في كنيسة البشارة
برئاسة سيادة املطران كرياكوس

مالحظة: االحتفاالت واملسيرات الكشفية من أحد الشعانني ولغاية أخر أيام العيد سيتم اإلعالن عنها في حينه في موقع املجلس بالفيسبوك 
orthodox-nazareth.org :وموقع املجلس علىاالنترنت
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قطعـــت جائحـــة الكورونـــا موســـًما رياضًيّا زاخـــًرا بالدورات 
املتمّيـــزة، فـــي عـــّدة فـــروع رياضّية، وقـــد حّقق فيه عـــدًدا من 

النجاحات الالفتة أهّمها:
مواصل���ة فري���ق الكاراتيه لتأّلق���ه وحتقيقه لنتائج ممت���ازة، حاصاًل على 
جًا عدًدا م���ن العباته والعبيه  نتائ���ج رفيعة ف���ي عّدة بط���والت، ومتِوّ
أبطااًل للبالد. كما ش���اركت بشكٍل مشّرف في املوسم املاضي العبتا 
النادي حال ماهلي ومشلني نصيري، في بطوالت دولّية. إجناز كبير 
إضافي للنادي ه���و تنظيم بطولة الناصرة املفتوح���ة للكاراتيه، والتي 
تس���تقطب فرًقا عربّية ويهودّية من كاّفة أرج���اء البالد، وُتعتبر إحدى 
البط���والت الرس���مّية املعتَم���دة من قبل احّت���اد الكاراتيه اإلس���رائيلّي. 
ُيش���رف عل���ى تدريب الفريق كاب���نت خالد عثمان، وق���د انضّمت إليه 

في املوسم الفائت أيضا املدّربة حال ماهلي، لفرق أجيال الصغار.
ف���رع كرة القدم في النادي ه���و األكبر في مدينة الناصرة، حيث يضّم 
أكث���ر من 20 فريًقا منتظًما، وه���و األكثر جذًبا لألطفال واألوالد من 
ب���ني الفروع كاّفة. يقود التدريبات كّل من املدّربني عبودي عس���اف، 

فادي عليمي ومجد بشارة.
ج سنوًيّا عدًدا من الالعبني، الذين ينخرطون في    فرع كرة السلة ُيخِرّ
فرق الدوري. وشهد هذا الفرع إقبااًل متزايًدا في السنوات األخيرة، 
بع���د بن���اء القاع���ة الرياضّية العصرّية على اس���م املرح���وم "رامي وليد 

غريب"، ويقود التدريبات كّل من ربيع عبده وشفيق داموني.
يحاف���ظ الن���ادي عل���ى فرع اجلمب���از الرائ���ع واملتمّيز، وال���ذي يواصل 
مس���يرته بفضل جهود املدّرب واملربي األس���تاذ ج���اد ابراهيم. إضافة 

لدورة حركة للطفولة املبكرة بإشراف املدربة روزان أبو خضرا.
  ش���هد ف���رع الس���كيت انطالق���ة متج���ّددة في املوس���م املاض���ي، حيث 
أصب���ح أحد أكث���ر الفروع جذًبا للبنات، حيث يتدّرب فيه العش���رات 
منهّن من جيل 4 س���نوات فما فوق، وبإش���راف طاقم مدّربات يضّم 

سمر خوري، ناديا خوري، اليسا نعوم وليان جرايسي.
افُتتِحت دورة جديدة لتنس الطاولة )بينغ بونغ(. حيث يسعى النادي 
إلى تكبير وتطوير هذا الفرع، ليشمل أجيااًل مختلفة، وصواًل إلقامة 

فريقني للرجال والسيدات، بإشراف املدرب غصوب مزاوي.

مهرجان أّول ايار

حرمتن���ا الكورون���ا املهرجان ف���ي العام 2020، بعد سلس���لة جناحات 
كبي���رة ش���هدتها قاع���ات ومالع���ب النادي وص���واًل ملهرج���ان 2019 
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الرائع، والذي ش���ارك فيه العشرات من فرق النادي، مستضيًفا نواٍد 
ومدارس الناصرة واملنطقة.

كّرمن���ا في املهرج���ان األخير اثنتني م���ن أبرز الرياضّي���ات: العبة كرة 
الس���لة ش���هد عبود، والتي أصبحت من أش���هر الالعبات في الدرجة 
العلي���ا ومنتخ���ب اس���رائيل، والع���ّداءة الدولية جمان جب���ران، بطلة 
إس���رائيل ف���ي ف���رع "الس���باعي"، وقّدمن���ا له���ّن دروًع���ا تكرميّي���ة في 

احتفال خاٍصّ ُأقيم ضمن املهرجان بحضور جمهور غفير.
كم���ا مّت تك���رمي فريق بنات الن���ادي األرثوذكس���ّي الذي حّق���ق بطولة 

الدوري ملوسم 2018-2019 بقيادة املدرب هيثم أبو عرب.

املخيم الصيفي
وألول م���رة يت���م إلغاء املخيم الصيف���ي وذلك في عام 2020 بس���بب 
الكورون���ا، إال أّن ذكري���ات املخي���م ال� 38 من صي���ف العام 2019 ال 
تزال حاض���رة بقّوة، حيث كان���ت "ألعاب احل���ارة" موضوعه الذي 
أحّبه األطفال، وقَضوا فيه أّياًما رائعة مع فعالّيات وبرامج ورحالت 

من أرقى وأجمل ما يكون.
كان���ت لنا س���نة 2019 جتربة جديدة هي مخّي���م املبيت، والذي حمل 
عنوان "نحن الش���باب"، أمضى خالله املش���تركون أسبوعان ما بني 

البرامج الداخلّية واملبيت خارج أرض املخيم.
القت هذه التجربة جناًحا كبيًرا واستحساًنا لدى املشتركني وأهاليهم، 

وقّدم جناحه أساًسا لترسيخ الفكرة واعتمادها لسنوات قادمة.

رحيل احلبيبني الياس وزاهي عليمي
لق���د فقَد النادي في الس���نة األخي���رة اثنني من أبرز أبنائ���ه الذين تركوا 
بصم���ًة خاّص���ة خالل س���نوات عمله���م وعطائه���م في الن���ادي، هما 

املرحوم الياس عليمي واملرحوم زاهي عليمي، لهما الرحمة.

دوري كرة السلة
يتواص���ل فخ���ر الن���ادي واعت���زازه الكبي���ر في ف���رق دوري كرة الس���لة 
املتميز، والذي يواصل رفع اس���م النادي األرثوذكس���ّي واس���م مدينة 
الناص���رة. فق���د صنعت فرقنا واح���ًدا من أجنح املواس���م الرياضّية في 

السنوات األخيرة، محّققني ثالث بطوالت للدورّي: 

1. فري���ق الس���ّيدات بقيادة املدّرب س���عيد أبو ع���رب، يحتّل املرتبة 
األولى ويصعد للدرجة املمتازة. 

2. فريق الشبيبة بقيادة املدّرب هيثم أبو عرب احتّل املرتبة األولى 
وصعد للدرجة القطرّية. 

3. فري���ق األوالد بقي���ادة امل���درب واكيم حلو احت���ّل املرتبة األولى 
وصعد للدرجة املمتازة. 

فري���ق البنات بقي���ادة املدّرب ش���يبوب جبران أنهى املوس���م في املرتبة 
الثاني���ة، وفري���ق البن���ات بقي���ادة املدّرب ربي���ع عبده أنهى املوس���م في 

املرتبة الثانية.
وكان للنادي إجناٌز من نوٍع آخر، وهو انتقال العبِِه الواعد جول كّرام 

)15 سنة، 202سنتمتر( إلى فريق الفتية في هبوعيل تل أبيب.
وق���د ُأقي���م حف���ُل الدع���م الس���نوّي للن���ادي األرثوذكس���ّي في ش���باط 
2020، حيث حضره املئات من أصدقاء وداعمي النادي، مواصلني 

عهد احملّبة، الدعم واالحتضان لهذا النادي العريق.

فعالّيات تربوّية
أقام النادي محاضرة قّدمها بروفس���ور س���ليم زاروبي بعنوان "احلياة 

في الكون".
أقام النادي بالتعاون مع املستشفى االجنليزي محاضرة قّدمها د. أمير 

عليمي حول فايروس كورونا.
هذا باإلضاف���ة إلى فعالّيات تربوّية تتناول قضّي���ة العنف وكيفّية جتّنبه 

والتخلص منه.
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

نـــادي العائلـــة
األرثوذكسّي

الطائف���ة  مجل���س  مؤسس���ات  م���ن  األرثوذكس���ّي  العائل���ة  ن���ادي 
األرثوذكس���ّية ف���ي الناص���رة، وق���د ب���دأ نش���اطه قبل أكثر من عش���ر 
س���نوات، ويض���ّم عدًدا م���ن العائ���الت النصراوّي���ة اجتمعت على 

احملّبة والتآخي والتعاون كعائلة واحدة.

اهتّم���ت جلنة النادي املنتَخبة بتحضير البرامج الثقافّية واالجتماعّية 
والترفيهّي���ة املختلف���ة، والتي زاَدت من ش���عور األعض���اء باالنتماء 
لهذا النادي، واش���تراكهم الفّعال هو س���بب جناحه واستمراره، اذ 

كان اللقاء يتّم مساء كّل يوم أربعاء في قاعة مركز األحداث.
لك���ن منذ بداية جائحة الكورون���ا توّقفت فعالّيات النادي، ونتمّنى 

أن تزول هذه اجلائحة قريًبا لنعود ونستمّر في نشاطاتنا.

سكرتير النادي العائلي
زاهي عديني

تأّس���س الن���ادي النس���ائّي ف���ي الع���ام 1987 حت���ت رعاية وإش���راف 
مجلس الطائفِة األرثوذكس���ّية ومبس���اعدِة األس���تاذ خليل عليمي له 
الرحم���ة. ف���ي البداية كان عدد الس���ّيدات حوالي عش���رين س���ّيدة، 
وم���ع الوقت زاَد العدُد وأصبَح عدُد عض���واِت النادي اليوَم حوالي 

مئة سّيدة.
نلتق���ي كّل يوم ثالثاء في قاعة مركز األحداث لالجتماع وللترفيه، 
وللن���ادي جلن���ٌة خاّص���ة م���ن عضواتِ���ه، والتي تهت���ُمّ ب���كّل األمور، 

وبتحضير برامج مختلفة، منها:
1.البرام���ُج االجتماعّي���ة مث���ل زي���ارِة بي���وِت املس���ّنني ف���ي املدينة، 
وتوزي���ِع الهداي���ا أو تق���دمي التب���ّرع امل���اّدّي. وق���د ُقمن���ا ف���ي الس���نِة 
األخي���رِة بزيارة راهب���ات "الفوكو" والتبرع له���ّن، كما ُقمنا بزيارة 

مؤسسة األيتام في دير القّديسة حّنة في صفورّية.
2.الرحالت السياحّية الترفيهّية أو الدينّية، فقد ُقمنا بزيارة العديد 
من األماكن املقّدسة، وعلى سبيل املثال: كنائس عديدة في القدس، 
كنيس���ة "الُب���رص" في الزبابده، كنيس���ة "ما يعق���وب" في نابلس، 
ورح���الت عادي���ة لزي���ارة األماك���ن الطبيعّية والس���ياحّية ف���ي البالد.

3.إقامة حفالٍت سنوّية مثل حفلة عيد األم، حيث نحتفل سويًا 
به���ذا العي���د ونق���وُم بتك���رمِي إح���دى الس���يدات، كذل���ك حفلة عيد 

امليالد املجيد، هذا باإلضافة إلى فعالّيات اجتماعّية أخرى.
أننا نقوم في كّل فترة بدعوة كاهن  4.ترتيب محاضرات، حيث 

من رعاة الطائفة ليرش���دنا ويفّس���ر لنا األمور الكنس���ّية، وأيًضا كي 
نقّدم لهم الش���كر اجلزيَل على ما بذلوه وما سيبذلوَنُه في املستقبل، 
ومن هنا نطلب الرحمة لروح أبونا يوحنا ش���اما. كذلك نستضيف 
األطّب���اء االختصاصيني إللق���اء احملاضرات. وف���ي الفترة األخيرة 
وقبل تداعيات الكورونا ُقمنا باستضافِة طبيب اختصاصّيي مبرض 

السكرّي، وطبيب اختصاصّي ملرض الزهامير والضغط.
من هنا ندعو السيدات االنضمام للنادي، ونتمّنى السالمة والعافية 

للجميع والعودة السريعة بعد انتهاء القيود.

النادي النسائّي

يســـر مجلس الطائفة أن يعلن عن البدء بتفعيل موقع 
فـــي الشـــبكة العنكبوتيـــة )االنترنت(، عنـــوان املوقع

www.orthodox-nazareth.org
فيه سيكون روابط جلميع مؤسسات املجلس، وسنحاول 
أن يكـــون من خالل هذا املوقع بـــث للكثير من الطقوس 
الدينيـــة وذلك لكي يتســـنى ملـــن ال يســـتطيع احلضور إلى 
الكنيســـة أن يتابـــع الصلـــوات مـــن خـــالل هـــذا البـــث.
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النـادي الشبابّي األرثوذكسّي

الش���بابّي  الن���ادي  إقام���ة  إل���ى  األرثوذكس���ّية  الطائف���ة  ب���ادر مجل���س 
األرثوذكس���ّي، والذي يتوّجه إلى ش���ريحة األزواج بأعمار 55-25 
س���نة، حي���ث رأت إدارة املجل���س احلالّية أّن���ه باإلضافة إل���ى النوادي 
واملؤسس���ات التابعة للمجلس، وهي: نادي مركز األحداث، سّرّية 
مرشدات وكّش���افة يسوع الناصرّي األرثوذكس���ّية، النادي العائلي، 
الن���وادي النس���ائّية، حام���الت الطيب ون���ادي املس���ّنني، والتي تخدم 
أبناء الطائفة وأبناء املدينة عاّمة من كاّفة األعمار، إاّل أّنه هناك حاجة 
لت جلنة  إلقام���ة إط���ار خاّص لهذه الش���ريحة م���ن األعمار. لذا ُش���ِكّ
استش���ارّية أولّية لبحث كيفّية إقامة هذا النادي، والتي اجتمعت عّدة 
مّرات ودرس���ت جتارب نواٍد أخرى في املدينة وخارجها، وتوّجهت 
إلى عدد من أبناء الطائفة من جمهور الهدف، الستش���ارتهم وسماع 

حاجاتهم وتوّقعاتهم من إطار من هذا النوع.
إّن رؤي���ا الن���ادي الش���بابّي األرثوذكس���ّي األساس���ّية ه���ي جتمي���ع أبناء 
الطائفة خصوًصا وأبناء املدينة عموما باألعمار املذكورة أعاله، حتت 
إطار اجتماعّي، ثقافّي، ترفيهّي لبناء وتوطيد العالقات االجتماعّية 

بني أعضاء النادي. 

لقاءات النادي املقترحة ستشمل:
برامج ثقافّية فّنّية:

• ورشات مبجاالت مختلفة.	
• محاضرات تهّم شريحة جيل النادي.	
• برامج ثقافّية.	
• عروض فّنّية متنوعة.	

برامج ترفيهّية:
• رحالت.	
• مسابقات.	
• احتفاالت وسهرات.	
• برامج رياضّية.	

برامج اجتماعّية وتشبيك:
• تبادل خبرات.	
• تعارف.	
• تطّوع من أجل املصلحة العامة.	

لتحقي���ق هذه األهداف وبعد املش���اورات مع عدد م���ن أبناء الطائفة، 
رأت اللجن���ة االستش���ارّية أن الطريقة األنس���ب لعمل الن���ادي هي أن 
يكون النادي مفتوحا يوًما ثابتا كّل أسبوع، بحيث يتّم ترتيب برنامج 
مّرة كّل أس���بوعني، مبعنى أّنه ستكون هناك لقاءات حّرة دون برنامج 

وباألسبوع الذي يلي ذلك لقاء يحتوي برنامًجا.
وضعت اللجنة االستش���ارية تواريخ مقترحة النطالقة النادي )بحال 
س���محت الظروف الصحّية بالبالد بس���بب جائح���ة الكورونا( خالل 
ش���هر أّي���ار 2021، وس���يتّم اإلع���الن عنها الحًق���ا. ل���ذا نتوجه لكّل 
األزواج بأعم���ار 25-55 املعنّي���ني باالنضم���ام إل���ى النادي الش���بابّي 
األرثوذكس���ّي، التواص���ل مع أحد أعض���اء اللجنة االستش���ارّية على 

األرقام التالية:
بسام أبو خضرة: 5630545-050 ، رلى بولص لبس: 050-2805070
رلى حماتي:6217169-050  ، وسيم جرايسي: 054-6610072
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

جلنة الكنيسة
يتقـــّدم أعضـــاء جلنة كنيســـة البشـــارة للـــروم األرثوذكس فـــي الناصرة 
بالتهاني مبناســـبة عيد بشارة السّيدة العذراء، ويتمّنون للجميع صوًما 

مبارًكا وعيد قيامة مجيد.

األخ���وات واإلخ���وة األعّزاء؛ ن���وّد أن ُنطلعكم في هذه النش���رة على 
أهداف ومهاّم جلنة الكنيس���ة، ونعّرفكم على أعضاء اللجنة من أجل 
التواص���ل والتع���اون الدائم، وُنعِلمكم مبا اس���تطعنا حتقيقه في الس���نة 
الس���ابقة وهذه الس���نة من األهداف، رغم الصعوب���ات والتحّديات، 
وكثرة القيود الغير مس���بوقة بسبب أنظمة الكورونا وتداعياتها، وكّل 

هذا صّعب في حتقيق بعض األهداف املرسومة وتنفيذها.  
أهداف ومهام جلنة الكنيسة:

• صيانة الكنيسة واحملافظة على ممتلكاتها ومتابعة احتياجاتها.	
• أن يك���ون أعض���اء جلن���ة الكنيس���ة حلق���ة وص���ل م���ا ب���ني الكهنة 	

واملجلس واملؤمن���ني وأبناء الطائفة، ونس���اعد في وحدة العمل 
كّل بحس���ب مهامه، لتس���هيل تنفي���ذ املهاّم بالطريق���ة األفضل، 

خلدمة الكنيسة وأبناء الطائفة.
نشر التثقيف الروحّي، والذي يتّم من خالل عّدة مسارات مثل:

• دع���م مدرس���ة األحد وش���بيبة احملّب���ة األرثوذكس���ّية، ف���ي تنفيذ 	
برنامجهم للتنشئة الروحّية.

• إقامة الندوات واحملاضرات الدينّية والتربوّية التي من شأنها أن 	
جتيب عن احتياجات املؤمنني وتساؤالتهم. 

• ترتي���ب دورات تثقي���ف روحّية، وإقام���ة دورات لتعليم الترتيل 	
البيزنطّي.

• ترتيب رحالت وجوالت إلى أماكن دينّية للحّج والتبّرك.	
• طب���ع املنش���ورات املتعّلقة باألعياد الدينّية واملناس���بات الكنس���ّية 	

وتوزيع الكتب واملجاّلت.
• دعوة مجموعات ُتعنى بالتنش���ئة الروحّية من أجل تبادل اخلبرة 	

واملعلومات.
• التعاون مع القندلفت واملرّتلني في الكنيسة.	
• عّد صندوق الكنيسة الذي يتّم بحسب شروط محّددة وبتواجد 	

مجموعة من األعضاء وكتابة محضر خاص بهذا الشأن.
• إقامة لقاءات تواصل بني أبناء الطائفة وذلك بعد انتهاء القداس 	

في أّيام اآلحاد واألعياد.
سيرورة تنفيذ األهداف في السنة األولى لعمل جلنة الكنيسة:

ال يخف���ى عل���ى أحد صعوبة الس���نة التي مّرت، وال زلن���ا نواجه هذه 
الصعوبات والتحّديات التي خّلفها انتش���ار فيروس الكورونا، لكّننا 

حاولنا التغّلب على الصعاب وتنفيذ ما يلي:

• االهتم���ام بتس���هيل إقام���ة كاّف���ة الصل���وات: صلوات الس���حر، 	
واألح���د  الس���بت  أّي���ام  ف���ي  والقدادي���س  الغ���روب  صل���وات 
واألعي���اد، حي���ث مّت تس���جيل القدادي���س وبّثها بًثّا مباش���ًرا عبر 

صفحة الفيس بوك اخلاّصة مبجلس الطائفة.
وقد حاولنا قدر املس���تطاع تنفيذ التعليمات امُللزمة من ِقَبل الوزارات 
املختلفة، وإفس���اح املج���ال لإلخ���وة املؤمنني في مش���اركة القداديس 
واملناول���ة بحس���ب تنظي���م خ���اّص، وع���ذًرا م���ن بع���ض أهلن���ا الذين 
تضايق���وا م���ن بعض القيود فنح���ن في موقع مس���ؤولّية، لكن لم ولن 

نقّلل من أهمّية املشاركة واملناولة.
• ببرك���ة س���يادة املط���ران والكهنة األج���اّلء ومب���ادرة مجموعة من 	

املؤمن���ني، حّضرن���ا ورّتبن���ا لتنفي���ذ دورة خاّص���ة ملعرف���ة الكتب 
الالزم���ة للصل���وات والترتي���ل وطريق���ة تتابعها اليومّي بحس���ب 

الترتيب الكنسّي.
• متابع���ة مدرس���ة األح���د والش���بيبة عن بع���د، وترتي���ب خطوات 	

مستقبلّية لبناء برنامج عمل يتماشى مع الظروف اآلنّية. 
وقد مّت التنس���يق والتعاون في تنفي���ذ برامج وفقرات ميالدّية خاّصة، 
وم���ن ث���ّم بّثها من عل���ى صفحة املجلس. كما أقيمت مس���ابقة باس���م 
"افتح إجنيلك وأجب" ش���ارك فيها الكثير م���ن ابناء الطائفة. كذلك 

كانت مسابقة ألجمل شجرة من على صفحة املجلس.
أهلنا األعّزاء؛ س���نحاول تنفيذ باقي األهداف التي خّططنا لها مبشيئة 
الرب، ومبقتضى التس���هيالت التي ننتظرها من حتّسن الوضع بسبب 
قي���ود الكورونا، ونتمّنى الصّحة والس���المة للجميع، وأن نتابع هذه 

اخلدمة وقد خّفت القيود املفروضة، لنكمل مسيرة العمل.
نش���كر س���يادة املطران كرياك���وس والكهنة األجاّلء عل���ى تضحياتهم 
وتق���دمي اخلدمات الكنس���ّية املس���تمّرة للرعايا، رغ���م التحّديات التي 

واجهوها بسبب تداعيات الوضع.
شكًرا للمرّتلني على تفانيهم الدائم في اخلدمة. 

الشكر لكّل من تطّوع وساعد خالل هذه الفترة الصعبة.
نأم���ل تواصلكم الدائ���م مع الكنيس���ة، بيتكم، ومش���اركتنا أفكاركم 
واقتراحاتك���م. دمتم س���املني، ونتمّن���ى أن تعود احلياة إل���ى مجاريها 
الطبيعّي���ة حّت���ى يتّم تنفيذ كّل املش���اريع التي من ش���أنها تقوي���ة انتمائنا 

لكنيستنا ورفع شأنها.
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التزال س���رّية "كّش���افة يس���وع الناصرّي األرثوذكس���ّية" بقيادتها احلالّية 
تعمل جاهدة مبس���اندة مجلس الطائفة األرثوذكس���ّية على تطوير السرّية 
وتطوير نش���اطاتها على كاّف���ة األصعدة. فبالرغم م���ن جائحة الكورونا 
الت���ي غّي���رت كثي���ًرا م���ن فعالّياته���ا وبرامجه���ا، قامت الس���ّرّية مبش���اريع 
وبرام���ج كثي���رة خلدمة الكنيس���ة وأبن���اء الطائف���ة وأبناء الس���ّرّية. وكانت 

املشاريع والبرامج كالتالي: 
ترميم مقّر السّرّية 

لق���د قام مجلس الطائفة بتخصيص ميزانّية لترميم وتصليح مقّر الس���رّية 
ليكون مناسًبا حسب توصيات ومعايير أماٍن مالئمة خلدمة أبناء السّرية.

احتفاالت عيد امليالد والفصح املجيد
لقد التزمت السرّية بتوصيات وزارة الصّحة املتعلقة بجائحة الكورونا، 
ولك���ن بالرغم م���ن األغالق قمن���ا بفعالّي���ات احتفالّي���ة مختلفة إليصال 
الف���رح إل���ى بيوت أه���ل بلدنا لالحتف���ال باألعي���اد كما يلي���ق بهم. وقد 
قامت الس���رية مبس���يرة س���ّيارات مزّين���ة مع أص���وات التراني���م امليالدّية، 
جابت كّل ش���وارع املدينة لتوزيع احللويات على األطفال وأيًضا مبرافقة 

فرق العزف واملوسيقى في السّرّية. 

حملة احملّبة واألعمال اخليرّية 
عماًل بش���ريعة الكش���اف "الكشـــاف نافع ومعـــني للناس" تقوم الس���رّية 

عل���ى م���دار الس���نة بالعدي���د م���ن األعم���ال والنش���اطات التطوعّي���ة التي 
تهدف باألس���اس خلدمة املجتمع وجتس���يد قيمة العطاء فيه، ومنها زيارة 
لدور األيتام واملس���ّنني واملستش���فيات. وفي هذه السنة باألخّص ونظًرا  
لألوض���اع الت���ي مّرت عل���ى العائ���الت املس���تورة، قامت الس���ّرية للعام 
احلادي عش���ر على التوالي بتوزيع 300 رزم���ة غذائّية في "حملة احملّبة 

ملساعدة العائالت املستورة".

املسيرات واالستعراضات الكشفّية 
وتعتبر الس���رّية من الس���رايا الرائدة في البالد في مجال االس���تعراضات 
الكش���فّية والس���ير النظام���ّي واالنضب���اط، ومتت���از س���ّريتنا بفرقة "آالت 
الِق���َرب" والطب���ل املدّرب���ة عل���ى أعل���ى املس���تويات، وتش���ارك الس���رّية 
أبن���اء الطائف���ة األرثوذكس���ّية وأهل املدين���ة احتفاالته���م وتزيدها بهجة. 
باإلضاف���ة إل���ى ذلك قامت الس���رّية بأطالق عمل فّني مبش���اركة الس���رايا 

الكشفّية األربعة في الناصرة، لوصول مسيرة امليالد إلى كّل بيت.
 ف���ي العام احلالي تعمل قيادة الس���ّرّية على متابعة املس���ير ُقدًما، والعمل 
عل���ى تربية جيل جديد ِمعطاء مح���ٍبّ خلوق، وتدعو اجلميع لالنضمام 
إل���ى صفوفها واالش���تراك بفعالّياتها ودعم الس���ّرّية ف���ي أعمالها اخليرّية 
وعطائه���ا للعائ���الت املس���تورة، للوص���ول الى أكبر عدد ممك���ن من هذه 

العائالت وفي فترات مختلفة من السنة. 
كّشاف على العهد 

الكّشــاف بشــوش ويقابــل الشــدائد بصــدرٍ رحب
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كلمة مدرســة األحد وشــبيبة احملّبة األرثوذكسّية
ببرك���ة ورعاي���ة س���يادة املتروبولي���ت كرياك���وس ودعم جلنة الكنيس���ة 
ومجل���س الطائف���ة األرثوذكس���ّية، يجتمع أطفال "مدرس���ة األحد" 
لق���اءات  ف���ي  األرثوذكس���ّية"،  احملّب���ة  "ش���بيبة  مجموع���ة  كذل���ك 
ونش���اطات أس���بوعّية، غنّية بالفعالّي���ات التربوّية الروحّي���ة والتثقيفّية 
والترفيهّي���ة، الت���ي ُيش���ِرف عليها ق���دس األب عازر عّواد، مبس���اعدة 
الكهن���ة األج���اّلء، ومجموع���ة من املرش���دات واملرش���دين بإش���راف 

اخلورّية سهير عّواد.

ف���ي يوم األحد يلتقي صغارنا األطفال، من جيل س���ّت س���نوات إلى 
جيل إحدى عْشرة سنة في مجموعة "مدرسة األحد"، كي يتعّلموا 
أسس اإلميان القومي ومحّبة الله في جّو من الفرح واحملّبة، ويشاركوا 
ف���ي فعالّي���ات غنّية جتم���ع: التثقيف الروح���ّي، الترانيم واألناش���يد، 
األش���غال اليدوّية والرس���م، األلعاب الرياضّية، الفعالّيات الترفيهّية 
والرح���الت الهادف���ة. كم���ا ُيقام في موس���م عي���د امليالد من كّل س���نة 
برنامج واحتفال بحضور األهل، يتضّمن التمثيل والترتيل والرقص 

ابتهاًجا بعيد الفادي املخّلص. 

وق���د توّق���ف ه���ذا اللقاء األس���بوعي ف���ي كّل ي���وم أحد م���ع مجموعة 
األطف���ال منذ بداية تداعيات الكورونا من الس���نة املاضية، وذلك من 
منطلق املس���ؤولّية ومتاش���ًيا مع التعليمات والقيود الت���ي ُفِرضت على 

كاّفة البرامج، وِحرًصا على سالمة األطفال.
وق���د جّددن���ا اللقاءات م���ع أطفال مدرس���ة األحد منذ عّدة أس���ابيع، 

حيث نلتقي لقاءات افتراضّية بواس���طة تطبيق الزووم بإش���راف األب 
عازر عّواد واخلورّية س���هير، ومبساعدة ومشاركة األّمهات. يتضّمن 
برنامجنا: الصالة املش���تركة، القّصة من اإلجني���ل، الترتيل والنقاش 
والتفعي���ل. لذلك نتوّج���ه إلى األهل األفاضل من على هذه الصفحة 
للتواصل معنا واالش���تراك، وتس���جيل أس���ماء األطفال عند اخلورّية 
سهير عّواد، حتى يتس���ّنى لهم التمّتع واالستفادة من برنامج مدرسة 

األحد، والتقّرب أكثر من تعاليم كنيستنا األرثوذكسّية.  
أم���ا بالنس���بة ألبن���اء الش���بيبة، فق���د اعتدن���ا ب���أن يلتق���ي أبن���اء "ش���بيبة 

احملّب���ة األرثوذكس���ّية" في ي���وم الثالثاء من كّل أس���بوع، ويش���اركوا 
في نش���اطات ممّيزة، هدفها تنش���ئة جيل صالح يع���رف أصول اإلميان 
املس���يحّي القومي، ويتعام���ل باحملّبة والعطاء واالحت���رام، من خالل 
حلقات حوار ونقاش تثقيفّية روحّية ومعرفة اإلجنيل، ترتيل وإنشاد، 
محاض���رات، زي���ارات وأعمال خيرّي���ة مثل زيارة املستش���فيات ودار 
العجزة، مس���ابقات ورح���الت لألماكن املقّدس���ة. وتختتم الش���بيبة 
نش���اطاتها في كّل سنة، باملش���اركة في مخّيم أرثوذكس���ّي في اليونان 
خ���الل العطلة الصيفّية، ببركة س���يدنا كرياكوس وبدعوة من كنيس���ة 
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اليون���ان، ودعم غبطة البطريرك كيري���وس كيريوس ثيوفيلس الثالث 
الذي يدعم هذه الرحلة سنوًيّا.

أما بالنسبة لبرنامجنا حالًيّا مع أبناء الشبيبة، فقد تأّثر أيًضا بتداعيات 
وقي���ود أنظم���ة الكورون���ا، ونح���ن نلتقي لق���اءات افتراضّية بواس���طة 
تطبي���ق الزوم ف���ي كّل ثالثاء برعاي���ة األب عازر عّواد، لنتش���ارك في 
الص���الة وفهم اإلجنيل، لطرح األس���ئلة وللنقاش واحلوار والترتيل. 
ويس���اعد األب لعازر في حتضير اللقاءات: األب سبريدون شقحة، 
اخلورّية س���هير عّواد، اخلورّية س���هير ش���قحة، املرّبي���ة نهوند ميالد، 
املرّبي���ة س���الم قعوار، األخت أنسطاس���يا ورور، املرّبية غ���ادة عّواد، 
األخ���ت إيف���ون زّريني، األخ���ت مرام عوض، األخت نيلي ش���ّرش 

واألخ نسيم مشرقي.
في فترة عيد امليالد املجيد قام بعض من أبناء الش���بيبة ومدرسة األحد 
بعرض مواهبهم من ترتيل وعزف، وقّدموا فقرات فّنّية مبناس���بة عيد 
امليالد، وقد مّت عرضها من على صفحة الفيسبوك للمجلس، حيث 
اس���تطاع مش���اهدتها كّل أبناء الطائفة. وقد شارك في تقدمي الفقرات 
الفنّي���ة: تيدورا س���عيد ورور، ليان باس���ل ورور، األخوة: باس���ل، 
مجد وس���امر نس���يم عّواد، لورا رايق حاّلق، بيير رامي حاّلق، نور 

أمير ناصر.
كذل���ك أقيم���ت مس���ابقة "افت���ح إجنيل���ك وأج���ب" من عل���ى صفحة 
املجل���س، مببادرة ش���بيبة احملّبة األرثوذكس���ّية ومس���اعدة املرّبّية نادرة 
صال���ح، حيث ش���اركت الكثير م���ن العائالت في هذه املس���ابقة ثاني 
أّي���ام عيد امليالد املجيد، وحاز اخلمس���ة األوائل الذين جنحوا في حّل 

املس���ابقة عل���ى جوائز قّيمة. وس���وف نتابع هذه البرام���ج والفعالّيات 
املفيدة واجلميلة مع أبناء الش���بيبة، وأيًضا تلبي���ًة لطلب أبناء الطائفة، 
بع���د أن القت هذه الفعالّيات استحس���ان اجلمه���ور، وفّرحت قلوب 

الصغار والكبار في زمن اإلغالقات والقيود.

لق���اء مجموع���ة مدرس���ة األح���د م���ع األطف���ال واألّمهات يك���ون يوم 
الثالثاء في الس���اعة 18:00 من كّل أس���بوع، ولقاء الشبيبة أيًضا يوم 
الثالثاء في الساعة 18:45. نتمّنى من كّل العائالت الكرمية تشجيع 
أبنائه���ا وأحفادها، للمش���اركة في هذه النش���اطات املباركة ل "صّف 
األح���د" و "ش���بيبة احملّب���ة األرثوذكس���ّية"، لنكّم���ل وندعم أس���س 
التربي���ة العائلّي���ة، ونحافظ على جي���ل صالح محّب لل���رّب وللعائلة 

واملجتمع، ونقّوي انتماءنا لكنيستنا األرثوذكسّية.
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ل���م تكن هذه الس���نة -2020 2021 س���نة عادّية ف���ي حضانة وروضة 
البش���ارة، مثل كاّفة ُأمورنا احلياتّية سواء في التعليم أو العمل واحلياة 
اليومية عامًة، "إنها س���نة الكورونا" التي ألزمتنا بتغيير نهج حياتنا. 
وفي حضانة وروضة البش���ارة بذلنا كّل جهدنا للمحافظة على صّحة 
وس���المة األطفال والطاقم، ونّفذنا تعليم���ات وزارة الصحة ووزارة 
املعارف بوتيرة دائمة، مثل: وضع الكمامة، التباعد، عدم السماح 
لأله���ل أو أي غري���ب بالدخول الى الصف���وف، وااللت���زام بالتقارير 
الصحّي���ة اليومّية لألطفال والطاقم. وقد وضعنا على رأس أولوّياتنا 
احملافظة على النظافة البيئّية واجلس���دّية، في كّل الفترات التي ُس���مح 

فيها بالتعليم الوجاهّي من ِقَبل وزارة الصحة ووزارة املعارف. 
 ف���ي فت���رات اإلغالق التي تك���ّررت عّدة مّرات، لم نت���واَن عن القيام 
بواجبن���ا إدارة ومس���ؤولني ومربيات ومس���اعدات، ف���ي التواصل مع 
األطفال واألهل بش���ّتى الوس���ائل املتاحة مع تفّهمنا إلش���كاليات هذا 

التواصل العديدة واملتعّددة. 
حرَصْت مرّبيات األطفال في احلضانة جيل س���نة حتى ثالث سنوات 
عل���ى التواصل مع األطفال واألهل خالل فترة اإلغالق إما برس���ائل 
صوتّية أو فعالّيات مختلفة، حتى نحافظ على الترابط مع األطفال، 
رغم إدراكنا أّن احلضن الدافئ واللمسة احلنونة للطفل من ِقَبل املربّية 

ال يعّوضها هذا التواصل عن بعد. 
أّم���ا في الروض���ة جيل ثالث الى خمس س���نوات )ما قب���ل اإللزامي( 
فقد تواصلت املرّبيات واملس���اعدات مع األطفال، بإش���راف ومتابعة 
مفّتشة وزارة املعارف حسب برنامج يومي عن طريق الزوم أو إرسال 
فعالّي���ات أو العم���ل ف���ي مجموعات. وق���د راعت املربّي���ات ظروف 

األطفال واألهل في إشكالّيات التواصل املختلفة، وعملن جاهدات 
أن يتعّل���م األطف���ال برغب���ٍة ومتعة وأال نضع األهل ف���ي وضعّيات من 
الضغط والتوتر. فكان التواصل أيًضا بش���كل فردّي واالهتمام بكّل 

طفل عن طريق االحتواء واملساندة النفسّية واالجتماعّية.

وف���ي الفترة التي تواجد فيه���ا األطفال في الروضة ب���دوام يومّي حاولَن 
ب���كّل ما ُأوتنَي من مهارات تفّهم احلالة النفس���ّية واالجتماعية لألطفال، 
م���ن تخّوفات وتغيير في الس���لوكّيات داخل الص���ف أو خارجه، مثل: 
الكبس���والت، التباعد، س���لوكّيات تن���اول وجبة الفط���ور، الفصل في 
احلّمامات، التش���ديد عل���ى النظافة، ارت���داء الطاق���م للكّمامات، عدم 
السماح لألهل الدخول الى الصفوف وإقامة ساحة ألعاب خاّصة بهم.

ف���ي عطل���ة الصيف وعطل���ة الش���تاء قمنا بتق���دمي خدمة لأله���ل بفتح 
الروض���ة حس���ب برنام���ج املدرس���ة الصيفّية واملدرس���ة الش���توّية أثناء 
العطل، وكان البرنامج من ِقبل البلدّية ولكن حتت رعايتنا وإدارتنا. 
ضّم���ت احلضانة والروضة هذه الس���نة 132 طف���اًل وطفلة، في ثالثة 
صفوف للحضانة وثالث���ة صفوف للروضة، وقد داوم األطفال هذه 
الس���نة )س���نة الكورونا( بنس���بة %70، ونرى بهذا إجن���اًزا في ظروف 
غير عادّية، كون األهل قد منحونا الثقة وأرسلوا أوالدهم مع شعور 

األمان واالطمئنان.
كان وما زال هّمنا األول هو س���المة أطفالنا ورعايتهم أفضل رعاية، 
بتق���دمي كّل االمكاني���ات املتاح���ة لنا من أجل النهوض بهذه املؤّسس���ة 
إلى األفضل. هدفنا أن ينش���أ أطفالكم جياًل سليًما ناجًحا حضارًيّا، 

أملنا بهم جيل املستقبل.

حضانة وروضة البشارة األرثوذكسّية
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جمعية حامالت الطيب االرثوذكسية 
تأّسس���ت جمعّي���ة "حام���الت الطيب" س���نة 1991، حي���ث جاءت 
مجموع���ة م���ن حام���الت الطي���ب املقدس���ّيات برئاس���ة اآلنس���ة ن���ورا 
الق���رط، وقامت باختيار أربع نس�����اء نصراوّيات ليش���ّكلن نواة فّعالة 
لبن���اء جمعّي���ة حام���الت الطي���ب النصراوي�����ّة، وم���ع الوقت وبفضل 
جهود الس���يدات وث���م مجلس الطائف����ة االرثوذكس���ّية كبرت اجلمعية 

لتضّم أكثر من مائة سّيدة.
تتمي���ز اجلمعّي���ة بقي���م احملّب���ة والتآخ���ي والتع���اون وإغاث���ة امللهوف، 
ّ���ة ثقافّية دينّية وخيرّية مببادرة  وم���ن أهدافها القيام بفعاليات اجتماعي���
وتط���ّوع الس���ّيدات، ل�منفعة أبناء الطائفة االرثوذكس���ّية خاّصة وأبناء 

الناصرة عاّمة.

جتتمع اجلمعّية بش���كل عاّم أسبوعًيّا في مقّرها الذي قّدمه لها مجلس 
الطائف���ة األرثوذكس���ّية وله جزيل الش���كر، وفي كّل س���نة جنمع مبلًغا 
���ا وق���دره مائة ش���اقل كرس���وم عضوّي���ة، إاّل أّن أب���واب اجلمعّية  رمزًيّ
مفتوحة لكّل س���يّدة من الطائفة األرثوذكس���ّية ترى في نفس���ها القدرة 
عل���ى العمل والتط���ّوع والعطاء، حتى لو حال���ت ظروفها املاّدّية دون 

إمكانية دفع رسوم االشتراك.
تب���ادر اجلمعّية إلى فعالّي���ات جماهيرّية عديدة أهّمها: البازار اخليرّي 

السنوّي الذي ُيقام ُقبيل حلول عيد امليالد املجيد.
يع���رض البازار أش���غااًل يدوّية ممّي���زة، مثل إحياء التطريز الفلس���طيني 
عل���ى مس���تًوى ع���اٍل، وأطباق حل���وى من صن���ع س���ّيدات اجلمعّية، 

ومراييل مطبخ كّلها من إنتاج السيدات.
ُتب���اُع هذه املنتوجات بأس���عاٍر رمزّي���ة وُيرَصد ريُعه���ا لألعمال اخليرّية 

التي تقوم بها اجلمعّية، كما أّن النشاط واإلنتاج املتواصَلني لعضوات 
اجلمعّي���ة، ق���د س���اعدنا على فتح حان���وت متواضع، ُيباع ب���ه اللوازم 

املنزلّية بأسعار رمزّية، ُيرصد ريُعه أيًضا لنفس الهدف.
من النش���اطات الدورّي���ة للجمعّية محاض���رات تثقيفّية ورحالت إلى 
أنح���اء مختلفة في البالد، زيارات للمرض���ى والعجزة باإلضافة إلى 

برامَج ترفيهَية.
 في شباط من العام 2006 َتوَجْت اجلمعّية فعالّياتها ونشاطها بافتتاح 
ف���روع حلامالت الطيب في اجلليل، منه���ا: الرينة، كفركنا، الرامة، 
كفرياس���يف، البعنه وأبو سنان، حيث قامت مجموعة من حامالت 
الطي���ب النصراوّية مبش���اركة التجربة واخلبرة مع النس���اء ف���ي الرامة، 
وتق���دمي العون واإلرش���اد للنهوض ف���ي القرى، حي���ث يقومون هم 
أيًضا بنش���اطات وأعمال خيرّية وإقامة بازارات مختلفة، ملا في ذلك 

من املزايا التثقيفّية جلميع الطوائف األرثوذكسّية.

مالحظة: 
وأخيًرا بعد كّل نش���اط، نوّزع كّل مبل���غ يكون في الصندوق في عيد 
امليالد وعي���د الفصح، والصناديق إلعانة للعائالت املس���تورة، حتى 

الكعكة تدور في جميع البيوت وهذا راحة لنفوسنا.
إّن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

كّل عام وأنتم بألف خير

رئيسة وعضوات جمعية حامالت الطيب
ام مازن حاج 
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نداء الكنيسة جتمعنا
ال���كّل يعرف مدى أهّمّية وقيمة ومكانة كنيس���تنا، "كنيســـة البشـــارة 
للـــروم األرثوذكس في الناصرة" والتي ه���ي من أقدم وأهّم الكنائس 
على املس���توى العاملّي من الناحية الدينّية، حيث منها بدأت املسيحّية 
���ر املالك جبرائيل س���ّيدتنا والدة اإلله م���رمي العذراء باحلبل  عندم���ا بَشّ
ووالدة رّبن���ا وإلهن���ا يس���وع املس���يح له املجد إل���ى أبد الده���ور. ومن 
الناحي���ة التاريخّي���ة هناك ُبنَيت املغ���ارة التي بداخل الكنيس���ة، وهناك 
بقاي���ا الكنيس���ة البيزنطّي���ة التي ظهرت ف���ي احلفري���ات األخيرة خلف 
الكنيس���ة، والتي يعود تاريخ بنائها إلى العام 326 للميالد، في فترة 
حكم القّديَس���ني: اإلمبراط���ور البيزنطي قس���طنطني وامللكة هيالنة. 
ُدّم���رت كنيس���تنا عّدة مرات، وف���ي األع���وام 1628-1634 م ُرممت 
الكنيس���ة م���ن جديد. وفي العام 1741 م وعل���ى عهد احلاكم العربي 
"ظاه���ر العم���ر" مبس���اعدة البطريرك آنذاك "بارس���ينوس" ق���ام أبناء 
الطائفة بتوس���يع الكنيس���ة على ما هي عليه إلى يومنا هذا، وبعد هذا 
م خوري الطائفة مرسوم مبلكية الكنيسة وهي مبسؤولّية  التوس���يع ُس���ِلّ

أبناء الطائفة إلى هذا اليوم.
���ة، ف���إّن الرطوب���ة والتي س���ببها  كنيس���تنا بحاج���ة إل���ى ترميم���ات جَمّ
األساس���ّي ه���و النب���ع ال���ذي يج���ري حت���ت الكنيس���ة ومي���اه األمطار، 
والت���ي مُتتص من احلجارة الكلس���ّية ملبنى الكنيس���ة وتضّر باأليقونات 

واألثاث.
ق���ام املجلس س���ابًقا وعلى مدار الس���نوات ببعض الترميم���ات الهاّمة 
داخ���ل الكنيس���ة، منها على س���بيل املث���ال: ترميم حام���ل األيقونات 
)اإليقونس���طاس( والذي تبّرع به للكنيس���ة تاجر يونانّي عام 1766 م 
وه���و من صنع الفنان اليوناني "أندريه" من مايس���طو، وترميم املنبر 
والكثير م���ن األيقونات. ومازال املجلس يرّم أيقونات أخرى على 
ي���د خبراء للمحافظ���ة عليها ملا لها م���ن قيمة دينّي���ة وتاريخّية. كذلك 
س���عى وبتمويل م���ن متبّرعني ِكرام إل���ى تغيير أبواب الكنيس���ة وتغيير 

اخلزائن داخل الهيكل وصحن الكنيسة.
نحن اآلن بصدد املباش���رة للقيام بترميمات جديدة، والتي تهدف في 
ه���ذه املرحلة إلى من���ع الرطوبة والتي هي أكثر ما ُيضّر مببنى الكنيس���ة 
ومحتوياته���ا. وبس���بب األوضاع احلالّي���ة وتوّقف الس���ياحة التي هي 
من أهّم موارد الكنيس���ة، رغم تبّرع املصّل���ني الكرام من أبناء الطائفة 
والبلد، رأينا أّنه من املناسب تعيني جلنة لتجنيد تبّرعات بصورة "أمر 
ثاب���ت" من أبناء الطائفة في مدينتنا، وذلك لدعم ومتويل الترميمات 

املذكورة والتي تكّلف أموااًل طائلة تقّدر مبئات آالف الشواقل.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر أّنه مبب���ادرة املجلس تق���وم جلنة هندس���ّية خاّصة 
بالعم���ل على حتضير مخّطط���ات للترميم الالزم ملبنى الكنيس���ة، هذا 

باإلضافة إلى أّننا نقوم بدراس���ة إمكانيات وفحص موارد لبناء كنيسة 
جدي���دة ف���ي منطقة الع���ني، لتكون قريبة م���ن الكنيس���ة احلالية وحارة 

الروم.
ل���ذا تتوجه جلن���ة "ترميم كنيس���ة البش���ارة" إلى أبن���اء الطائف���ة والبلد 
بندائه���ا ه���ذا للتوقيع على "أمر ثاب���ت" للتبرع الش���هري أو تبّرعات 
عاّمة، كٌلّ حس���ب قدرته املاّدّية. هذه التبرعات س���تودع في حساب 
خاّص بالكنيس���ة، وكّل التبرعات ســـتصرف على متطّلبات الكنيسة 

فقط.
تأمـــل اللجنـــة جتاوبكـــم وتعاونكـــم معها للقيـــام بهذه املشـــاريع الهاّمة 

واملستعجلة عند البدء بها.

  وتقّبلوا مّنا وافر االحترام
 جلنة دعم كنيسة البشارة

للروم األرثوذكس – الناصرة

للتوقيع على "أمر ثابت" أو للّتبّرعات العامة الرجاء التوجه إلى أحد 
أعضاء اللجنة أو إلى مكتب املجلس

أعضاء اللجنة هم: فؤاد حداد، ســـعيد عبود، غّســـان ميالد، الياس 
جرايسي وأمير ناصر
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لقد مت اجراء حفريات خالل ش����هر حزيران 2015 في القسم اخلارجي 
الش����مالي من كنيسة البش����ارة وبئر العذراء بتمويل من جامعة هارتفورد 

ومجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة. 
من اجل اجراء هذه احلفريات، مت اس���تخدام الرادار  الجراء القياس���ات 

حيث اظهرت هذه القياسات عن وجود ارضية في مستوى منخفض اكثر 
من السطح. اثناء احلفريات مت العثور على اجزاء من قصارة حائط وكذلك 
اجزاء مكسرة من الطني التي تعود الى الفترة البيزنطية. و مت العثور أيضا 

على مسامير معدنية، قطع من الفسيفساء، وكذلك قطع زجاج محطمة. 
أثن���اء احلفريات مت ايًض���ا ارضية من الفسيفس���اء عليها صورة صليب 
مصن���وع م���ن قط���ع الفسيفس���اء ومت ايجاد قط���ع ارضية فسيفس���اء في 
س���احات مج���اورة له���ذه الس���احة ايًضا وم���ن املمكن االس���تنتاج انها 

كانت جزء من قاعة بناية عامة. 

ف����ي س����احات اخرى مت العثور على اساس����ات جدران متتد ف����ي اجتاه ارضية 
الفسيفس���اء وق���د كان اجل���دار مبنًي���ا من احلج���ر اجليري االبي���ض. في هذه 
الساحه مت العثور على قطع طني تعود الى الفترة الصليبية مما مّكن الباحثني 
من تأريخ الفترة التي هدمت فيها املنطقة وهجرت. وهنالك أدلة تشير الى 
اعادة اس���تعمال هذه احلجارة من الس���احة واجلدران في بناء بناية جديدة. 
بع���د االنته���اء من احلفري���ات في الس���احات اخلمس وفح���ص املعطيات 
الت���ي حصلن���ا عليها، وصلن���ا الى اس���تنتاج ان هذه املنطق���ة كانت تخدم 
بناي���ة عام���ة كبي���رة مرصوفة بالفسيفس���اء وتش���به الى حد كبي���ر الكنائس 
البيزنطي���ة الالحق���ة. يبدو ان هذه البناي���ة كانت مهدمة فت���رة طويلة قبل 
الفترة الصليبية. على ضوء هذه االكتشافات، تقرر توسيع احلفريات.
في ش���هر متوز 2015 مت جتديد العمل في املنطقة ومت العثور على س���احة 
جدي���دة قريب���ة من البئر احلديثة. بعد ان قام عمال املجلس االرثوذكس���ي 
بازال���ة طبق���ة االس���منت امتمنا احلفري���ات ووجدنا فوهة بئر متت���د عميًقا، 

احلفريات االثرية خلف كنيسة البشارة وبئـر العــذراء

اكتشـــاف بنايـــة عامـــة كبيـــرة مرصوفـــة بالفسيفســـاء تشـــبه الـــى حـــد كبيـــر الكنائـــس البيزنطية
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ووجدن���ا أيض���ا موج���ودات حديث���ة نس���بًيا مثل املس���امير وقط���ع الزجاج 
وكذلك موجودات قدمية تعود الى الفترة البيزنطية. 

باالضافة الى ذلك وجدنا ما يلي: كميات كبيرة من القطع املكس���رة من 
حجارة اجلير من أحجام مختلفة، حائط مصنوع من احلجارة احمللية ميتد 
الى الش���قة الش���رقية والغربية من منطقة احلفريات، قط���ع من الطني التي 
تعود الى الفترة الفاطمية، الصليبية والعثمانية، قطعة صغيرة من ارضية 
الفسيفس���اء، بقايا جدار لبناية كبي���رة بنيت من احلجر اجليري،وقطع من 
الفحم من العصر الروماني )مت حتليلها في معهد وايزمان في رحوفوت( 
مب���ا اننا ما زلنا في بداية مرحلة البحث والتنقيب فمن املهم عدم الوصول 

الى استنتاجات سريعة ولكن ميكننا القول بثقة ما أننا قد كشفنا بقايا بناية 
جماهيري���ة كبي���رة تعود الى نهاية العصر البيزنط���ي. من املمكن ان نكون 
قد وجدنا هنا كنيس���تني من العصر البيزنط���ي واخرى بنيت عليها مجدًدا 
في العصر الفارس���ي وقد هدمت هذه الكنيسة ايضا مع الفتح االسالمي 

ومت استخدام احلجارة في العصر الصليبي الهداف أخرى. 
بس���بب الكورونا توقف العمل، وسنباش���ر في القريب متابعة العمل 
لكي نكمل احلفريات والتي من املتوقع أن تكشف املزيد من األثريات 
الهام���ة، ولك���ي نقف على مكن���ون هذه البناية، كما وم���ن املتوقع أن 

جند أدلة على وجود كنيستني بيزنطَيّتني في املوقع.
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فعاليات لألطفال بعيد الفصح املجيد

من مسابقة أجمل سلة بيض في عيد الفصحمن مسابقة األطفال في عيد الفصح

من مسابقة األطفال في عيد الفصح فعاليات لألطفال تزيني شجرة البيض

ملحق خبر في صورة
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شجرة امليالد وانعكاسها على ماء الشتاء

إضاءة شجرة بحضور فرقة سانتا العاملية

فعاليات األطفال بعيد امليالد املجيد فرقة سانتا تشترك في مسيرة امليالد األرثوذكسية 2019

إضاءة شجرة امليالد حتت وابل من املطر الغزير 2019
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كريسماس ماركت 2019

احتفال أهل الناصرة بإضاءة شجرة امليالد 2019إضاءة شجرة امليالد في ظل جائحة الكورونا 2020

فعاليات لألطفال في كريسماس ماركت 2019

إضاءة شجرة امليالد في ظل جائحة الكورونا 2020سيارة بابا نويل جتوب أحياء الناصرة 2020

سيارة بابا نويل جتوب أحياء الناصرة 2020

31 2021البشـــارة



مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

تركيب أبواب جديدة للكنيسةتركيب أبواب جديدة للكنيسة

ترميمات في الهيكل وتركيب خزائن للكهنةترميمات في الهيكل وتركيب خزائن للكهنة

الج للرطوبة داخل الهيكلأعمال صيانة داخل الكنيسة
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من صلوات عيد الفصح املجيد

من صلوات عيد الفصح املجيد

استقبال النور املقدس 2019

أحد الشعانني 2019

من صلوات الفصح املجيد 2019
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

ترميم مدفن الكهنة خلف الكنيسة 2020ترميم مدفن الكهنة خلف الكنيسة 2020

عمارة البشارة أثناء الترميمات 2020عمارة البشارة بعد الترميمات 2020

بناء جوارير في املدفن اجلديد 2020

نادي املسنني بعد الترميم

بناء جوارير في املدفن اجلديد 2020

واجهة نادي املسنني بعد الترميم
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ترميمات أخرى في مقر الكشاف 2020مطبخ مقر الكشافة بعد الترميم 2020

مدخل مقر الكشافة قبل الترميم

حمامات مقر الكشافة بعد الترميم 2020

مدخل مقر الكشافة بعد الترميم 2020

حمامات مقر الكشافة قبل الترميم

ترميمات أخرى في مقر الكشاف 2020
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

أحد الشعانني 2019

اجلمعة العظيمة 2019

عيد العذراء 2019

اجلمعة العظيمة 2019

عيد العذراء 2019
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توصيل النور املقدس في ظل الكورونا إلى املستشفى الفرنسي 2020

تراتيل اجلمعة العظيمة في الكنيسة بصوت الفنانة لنا كردوش 2020

توصيل النور املقدس إلى املستشفى اإلجنليزي 2020

النور املقدس يصل إلى البيوت 2020

وصول النور املقدس إلى األحياء 2020
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

مركز األحداث يحصل على املرتبة األولى في مسابقة الكاراتيه

فعاليات تربوية ألطفال مركز األحداث

فعاليات أطفال مركز األحداثتركيب مكيفات ذات جودة وقوة عالية في قاعة الرياضة 2020

مباراة كرة سلة مع حضور ضئيل بسبب الكورونا

جانب من حضور لعبة كرة قدم مصغرة

متارين في مركز األحداث
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أول أيار، تكرمي الالعبتني شهد عبود وجمان جبران 2019

مهرجان األول من أيار 2019

صورة للمرحوم زاهي عليمي في مركز األحداث

فرقة السكيت في مركز األحداث

صورة للمرحوم الياس عليمي في مركز األحداث
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

منح الدكتور جوني منصور درع النادي العائلي بعد محاضرة ألقاهااحتفال بعيد الفصح املجيد في النادي العائلي مع طيب الذكر وديع عبده

استقبال النور املقدس 2019

أعضاء النادي العائلي أثناء محاضرة الدكتور جوني منصورأعضاء النادي العائلي في رحلة استجمامية
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جانب من حضور مسيرة أحد الشعانني 2019

بيضة عيد الفصح العمالقة

صالة تضامن مع أهل بيروت بعد احلادثة التي أملت بهم 2020

مسيرة كشفية

استقبال النور املقدس 2019
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

أطفال روضة البشارة يلعبون في الرمل

تزويد روضة البشارة بألعاب ساحة جديدة

أطفال روضة البشارة وفعالية العاب مائية

تزويد روضة البشارة بألعاب ساحة جديدة

العاب نفخ في روضة البشارة
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ليلة إضاءة شجرة امليالد في ظل الكورونا 2020

مسيرة دينية

تزيني محيط كنيسة البشارة في أحد الشعاني احتفال ديني

إضاءة شجرة امليالد 2020
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فصح مجيد
كل عام وأنتم بخير


