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مستمرون في ترميم الكنيسة



كلمة املربية عفاف توما
رئيسة مجلس الطائفة 

األرثوذكسية في الناصرة

مبناس���بة أحد الشعانني وعيد الفصح املجيد أتقدم باسمي واسم 
أعض���اء املجل���س الى أبن���اء الطائف���ة العربية األرثوذكس���ية وكل 
احملتفل���ني بالعيد باحر التهان���ي متمنني لكم عيدًا س���عيدًا اعاده 
الله عليكم وقد حل على أبناء شعبنا السالم والعدل واحملبة.

اخواتي واخواني 

ان انتخاب���ي كأول ام���راه ملنص���ب رئاس���ة املجل���س ه���ي س���ابقة 
تاريخية بحياة املجالس امللية تسجل لصالح مجلسنا.

هذه رس���الة اجتماعية هامة موجه���ه للمجتمع العربي تؤكد بان 
املرأة لديها القدرة الكافية بان تتبوأ أي منصب.

لق���د قطع املجلس برئاس���ة الدكت���ور عزمي حكيم ش���وطًا كبيرًا 
ف���ي رفع اس���م املجلس عالي���ًا محلي���ًا وقطريًا وذل���ك من خالل 
املش���اريع الهام���ة التي نفذه���ا املجلس، على س���بيل املثال، بناء 
القاع���ة الرياضية على اس���م املرحوم )رامي ولي���د غريب( التي 
مت تش���غيلها ونحن بصدد انهاء جميع املس���تلزمات حتى تصبح 

قاعه عصريه تستوفي جميع الشروط املطلوبة.
الكريس���ماس مارك���ت الذي جم���ع أهالي البل���د واملنطقة الذي 

عاد بالفائدة االقتصادية على اهل الناصرة.
اس���ترجاع بعض األم���الك والبداية بالعمل في موقف البش���ارة 
)أرض القح���از( وس���وف يت���م انه���اء العمل ف���ي املوقف خالل 

الشهر القادم.

نح���ن نس���اهم ونقوم ب���دور مهم ج���دًا في رفع مس���توى الطائفة 
والبل���د ثقافي���ًا اجتماعي���ًا ورياضي���ًا كل ه���ذا يتمث���ل م���ن خالل 
مش���اريعنا وس���وف نكم���ل الطري���ق ك���ي نحافظ عل���ى وجودنا 

وبقاءنا في هذه البالد.
لدين���ا برنامج عمل للفترة املقبلة ومش���اريع مس���تقبلية نضع في 
س���لم اولوياتن���ا الكنيس���ة بحيث س���يتم ترميم الهي���كل ومعاجلة 
للكنيس���ة  اخلارج���ي  واملنظ���ر  وااليقون���ات  الرطوب���ة  مش���اكل 
لنجعلها تليق بقدس���يتها وبأهميتها التاريخية وهنالك مش���روع 
س���وف يتم التنقيب خلف الكنيس���ة للكش���ف ع���ن بعض االثار 

ليزيد جذب السواح من جميع البلدان.
املش���روع الثاني هو املدرس���ة الذي تأخر كثيرًا لكننا اآلن نخطو 
خط���وات س���ريعة وناجح���ة للتغلب عل���ى كل املعيقات س���وف 

نخرج البناء للنور خالل الفترة القريبة نظرًا ألهمية املشروع.
ان التحدي���ات كبي���رة امامن���ا، معكم وبك���م نس���تطيع ان ننجح 
ونتخط���ى كل الصعوب���ات ك���ي نحاف���ظ على وجودن���ا في هذه 
البالد، نصون مؤسس���اتنا ومش���اريعنا التي تخ���دم أبناء الطائفة 

خاصًة والبلد عامة.
وأخي���رًا أدعوكم للمش���اركة بجمي���ع الفعالي���ات والبرامج التي 

تقام من قبل املجلس، مشاركتكم تهمنا وتسعدنا. 

كل عام وأنتم بألف خير
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نح���ن اليوم نعّيد ألن إلهنا الذي نعبده هو إاله لم يتس���لط عليه 
امل���وت ، ب���ل عيد املنتصر على املوت وبه س���نقوم نحن من بني 

األموات .
ان���ه عي���د األعي���اد وما أص���دق ه���ذا الق���ول ألن أي عي���د ميكن 
اعتب���اره عيًدا اذا كان املوت يزحف وراءه أي فرح يس���تحق أن 

يدعى بهذا األسم وان كان املوت في نهايته.
فعيدنا اليوم عيد القضاء على املوت عيد إماتة اجلحيم، لنجعل 
عيدنا ظافرا وحياة ال موت بعدها ألن املسيح قد شّق لنا طريق 
النصر وهو اآلن واقف في آخر الطريق يدعونا اليه مذكرا إّيانا 

أن مصيرنا كمصيره إن آمّنا به ألنه بِدء احلياة ونهايتها.
فنس���أل رّبن���ا الناِهض من املوت أن مينح ن���ور قيامته لكل أبنائنا 

وكنيستنا املقدسة وخدِمها وكل العاملني فيها .

حفظك���م ال���رب القائم من 
بني األموات وأعاد عليكم 
هذا العيد املبارك بالصحة 

واخلير والسالم.

الداعي لكم باحملبة 

القيامة

املسيح قام .... حًقا قام

فرح القيامة

الرب  افتدى  مبوته  العالم  لكل  الفرح  أتى  بالصليب  ذا  هو 
اجلميع وبقيامته فتح لنا أبواب امللكوت وجعلنا أبناء القيامة.

فهل  قراراتنا  في  أح��رار  ومثاله  صورته  على  خلقنا  فنحن 
نختار عتمة اجلحيم ام ضياء امللكوت ؟

طريق  أم��ا   ، فيها  يتلّذذ  واالن��س��ان  سهل  اخلطيئة  طريق  ان 
يتخلى  أن  االنسان  الله صعب .فعلى  الى  والرجوع  التوبة 
احملبة  ويعتنق  والكبرياء  األنانية  من  ذاته  يفّرغ  وأن  آناه  عن 
يحب  وأن  ج��وارح��ه  بكل  الله  يحب  أن  عليه  والتضحية، 

قريبه كنفسه هذا يعني أن يتمنى لغيره ما يتمناه لنفسه .
القيامة  عيد  أن  يحزننا  فما  ؟  ال��مس����يح  محبة  من  نحن  أين 
القلوب  عن  بعيدا  الس����������الم  ألن  غصة  القلب  وف��ي  يأتي 
وعن بقاع األرض فما زلنا نع��������اني احلقد واألنقس������ام فهناك 
في سوريا ومصر القتل والتهجير واخلطف والعنف وانتهاك 

احلرية والكرامة.
متعطشون  أش��خ��اص  فهناك 
ال���ى ال����دم حت���ت اس���م ال��ل��ه، 
والسلطة  امل��ال  وراء  الهثون 
دائسون على أخيهم األنسان 

الفاقد  فاألنسان   "  3:17 تك-  بسببك  األرض  ملعونة   "
ألنسانيتة هو السبب اللعنة التي تالحقنا من اجلد األول .

ونسعى  املسيح  مع  نحيا  املعمودية  اقتبلنا  الذين  نحن  فهل 
الى حياة جديدة والى الكمال وأن نكون ملًحا في األرض 
دفئ  ال��ى  بحاجة  فنحن  الكون  وج��ه  تغّير  صغيرة  وخميرة 
ب��ب��راءة األط��ف��ال  ال���رب وط��اع��ت��ه  احمل��ب��ة وأن نسمع ص��وت 
ي��ول��د ح��ق��ًدا وال��ش��ر ش��ًرا  وص��دق��ه��م ، وال ننسى أن احل��ق��د 

والعنف عنًفا .
وحدها الـمحبــــة تثمر تواضعا ووداعة وخيرا وصفـاء وســـالم

بقلم: األب بشارة ورور

املتروبوليت كيرياكوس
متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل
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باس���م أعضاء الهيئة التمثيلية واس���مي أعايد عليكم أجمل معايدة، 
وكل عام وأنتم بخير، أعاده عليكم كل عام باخلير واحملبة. أخواتي 

وإخوتي األعزاء، عيد الفصح عيد اخلالص عيد احلقيقة.
قال جبران خليل جبران : 

َويٌل المٍة تكثر فيها املذاهب والطوائف وتخلو من الدين.... 
طل���ع علين���ا من���ذ قراب���ة العام���ني مرّوج���و التجنيد جلي���ش االحتالل 
اإلسرائيلي بدعوتهم للشبان املسيحيني على التجّند للجيش بحّجة 
احلصول على فتات من الوظائف واالمتيازات الس���خيفة، وحماية 
املس���يحيني، واختراعهم لِفرية القومية املسيحية التي ال مثيل لها في 
العالم غير أرض الس���من والعسل؛ فقد سمعنا عن قوميات وأديان 
مختلفة، أما عن قومية مسيحية! فيا للعجب! إّنها مخّطط سلطوّي 
ي���رّوج له بواس���طة دع���اة التجني���د املأجورين بهدف تفريقنا كش���عب 
واح���د واعتبارن���ا مجموعة طوائف م���ن خالل التحري���ض البغيض 
وبث املعلومات املغلوطة أو املنتقاة والتي تكش���فها الغالبية الساحقة 
من أبناء ش���عبنا، وتقوم ه���ذه الدعاية على إيهامن���ا بوجود عدو من 
بينن���ا؛ معتقدين أّننا جنهل التمييز احلاصل ضدنا على أس���اس قومّي 
منذ قيام الدولة حتى اليوم وبعده، فهل ننسى النكبة وتهجير أهالينا 
وه���دم أكث���ر من 400 قرية عربية؟ وهل ننس���ى تضيي���ق اخِلناق على 
الق���رى العربي���ة الباقية ف���ي الداخل؟ ه���ل مت بناء أو زي���ادة ولو قرية 
عربي���ة واح���دة جديدة منذ قي���ام الدولة؟ تعمل الس���لطة على طمس 
هويتن���ا والتعامل مع لغتنا على أنها دخيل���ة على هذه البالد، وعلى 
إقصائن���ا من جمي���ع املراك���ز ذات التأثير على مس���تقبل البالد، ويتّم 
التعام���ل معنا على أّننا ُأناس درج���ة ثانية، فهدم البيوت بحّجة عدم 

الترخيص مع أن احلكومة متنع زيادة مسّطح األراضي التابعة للمدن 
والقرى العربية معضلة ال تس���تند على منطق، بل على بغضاء. هل 
تذكرون كم مّرة ُهدمت قرية العراقيب؟ أكثر من 63 مّرة! سيسجل 
التاريخ هذا الظلم في كتاب جينيس لألرقام القياس���ية، وفي املقابل 
فإننا أبطال الفقر والعاطلون عن العمل في هذة البالد، نحن أبطال 

الوفيات جراء حوادث السير!! ياللمفارقة. 

تؤّك���د لن���ا كل اإلحصائيات الرس���مية لدائرة اإلحصائي���ات املركزية 
اإلس���رائيلية من خالل املقارنة بني املسيحيني وأبناء الطائفة املعروفية 
الذين يخدمون في اجليش قصًرا ميل نتائج التحصيل العلمي لصالح 
املس���يحيني. فنتائ���ج امتحانات البج���روت التي جتي���ب على طلبات 
اجلامعات هي %61 للمس���يحيني مقابل %45  للمعروفيني. نس���بة 
املتعلمني املس���يحيني ف���ي املعاهد العليا اإلس���رائيلية هي  1.9 % من 
مجمل الطالب، أي  5400 طالب 1 . و نسبة املتعلمني املعروفيني 
ف���ي املعاهد العليا اإلس���رائيلية هي 1.6 % من مجمل الطالب، أي  

3600 طالب2 
مع العلم أن عدد الس���كان من أبناء الطائفة املعروفية يزيد بقليل عن 
عدد الس���كان من أبناء الطائفة املس���يحية العربية في البالد. هذه هي 
إح���دى أه���م املقارنات التي إن دّلت فهي تدل على كذبة االس���تفادة 
من اخلدمة في اجليش، كما أن مصادرة األراضي من القرى الدرزية 
مش���ابهة ملصادرتها من قرانا العربية؛ فمن منكم لم يسمع عن قضية 
أرض املنصورة في الس���نوات القليلة املاضية؟ ونس���بة العاطلني عن 
العم���ل متش���ابهة. نفهم من هذه املعطي���ات أن اخلدمة في اجليش لم 

ويٌل ألمٍة حتســبُ  املستبد بطاًل، 
وترى الفاحت املذل رحيًما

 رامي خوري
رئيس الهيئة التمثيلية

1. http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html؟hodaa=201311353
2. http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html؟hodaa=201311108
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تع���ِط للمعروفيني قيمة زائ���دة اقتصادية أو تعليمية كم���ا يّدعي دعاة 
التجنيد. 

زد عل���ى ذل���ك أّن نس���بة املتس���ّربني م���ن اخلدم���ة في اجليش م���ن أبناء 
الشعب اليهودي تصل الى أكثر من %25 للرجال و%50 للنساء؛ 

فكيف لنا أن نقتنع بفرية التجنيد بعد كل ذلك؟ 3  
أخواتي وإخوتي أبناء الطائفة األرثوذكسية في الناصرة، إن العرب 
املس���يحيني هم جزء ال يتجزأ من الش���عب العربي الفلس���طيني كانوا 
وس���يبقون شعلة نّيرة وفّعالة في مجتمعنا، لنا ما عليه وعلينا ما له. 
إّن القواس���م املش���تركة بني أبن���اء الش���عب الواحد – الوط���ن الواحد 
كثي���رة جًدا أولها وأهمه���ا اللغة العربية األصيلة، ث���م تأتي العادات 
والتقاليد، واملس���كن، وحّب الوطن واألرض. فمن مّنا ليس���ت له 
عائلة مهجرة بس���بب النكبة بخالف انتمائن���ا الديني؟ أكثر من 400 
قرية عربية هّجرت وهدمت إّبان النكبة وبعدها وما زال الغنب قائما 
حتى اليوم، وأكبر مثال على ذلك مهّجرو القرى املجاورة للناصرة 
بالألخ���ص  ونس���تذكر  طبري���ا(  املجي���دل،  معل���ول،  )صفوري���ة، 
القريت���ني املس���يحيتني الوادعتني "إق���ِرث وبرعم" اللت���ني ُدّمرتا أمام 
أع���ني أهاليهما بطائرات جيش االحتالل اإلس���رائيلي بعد قيام دولة 
إسرائيل، فقرية إقِرث ُقصفت ليلة عيد امليالد 24-12-1951 نعم 
ليلة عيد امليالد، ولم يعد أهلها إليها حتى يومنا هذا على الرغم من 

صدور قرار من محكمة العدل العليا بعودتهم!!
ان الع���رب موج���ودون في الش���رق م���ن َقب���ل التاريخ، تنّص���ر منهم 
العديد من القبائل العربية "كالغساسنة واملناذرة" وكان لشخصيات 
فّذة عربّية مس���يحّية األثر على التطور التاريخي للعرب في الشرق، 

أذكر منها: 
أ. في الش���عر العربي، كان أش���هر ش���عراء اجلاهلي���ة العرب "أمرئ 
القي���س"  ) 565 م( صاح���ب معلق���ة )قف���ا نب���ِك من ذك���رى حبيب 
ومنزل(، الزير سالم امللقب "أبي ليلى املهلهل" ألنه أول من نسج 
الشعر) 532 م( ومغامراته املشهورة ، و"حامت الطائي" ) 605 م( 

رمز الكرم العربي. 
ب.اللغ���ة العربية، القس"س���اِعدة األي���ادي" )600 م( الذي كان 
ُيلق���ي خطاباته ومواعظه في س���وق عكاظ في مك���ة، وعظماء اللغة 
العربي���ة ف���ي العصر احلدي���ث كواضع معج���م  املنجد األصل���ي لّلغة 

العربية للطالب ) 1908( الراهب األب "لويس معلوف".
ت.  رّواد القومي���ة العربي���ة ف���ي العص���ر احلديث كامل���ؤّرخ العمالق 

"قسطنطني زريق" وكان أشهر كتبه "الكتاب األحمر" الذي اعتبر 
آن���ذاك ميثاق القومي���ة العربية 1936 ، "جرجي زي���دان" 1909-

2000 الذي أّلف روايات التاريخ اإلس���المّي و "ميش���يل َعفلق" 
1910-1989 مؤّسس حزب البعث العربي.

ث. املوس���يقى والغناء، أمثال الرحابنة العظماء والسيدة "فيروز" 
صاحب���ة الص���وت املالئكي ال���ذي نصحو على صوته���ا كل صباح، 

والذين بكوا القدس وبيسان ولبنان...
ج. أصحاب املواقف الوطنية، األكثر تأثيرا على جماهيرنا العربية 
الباقي���ة ف���ي وطنها أمثال "ف���ؤاد نّصار" ال���ذي أعلن ع���ن قيام دولة 
فلس���طينية ف���ي غّزة ع���ام 1948 وهو األخ األصغر لألب "ِس���معان 
نّص���ار"، "حّن���ا نق���ارة" محامي الهوي���ة واألرض، "إمي���ل توما" 

املؤّرخ الفلسطيني بامتياز، إميل حبيبي توفيق طوبي...
ح. قيادات اخلارج الفلسطيني، أمثال د. "جورج حبش" مؤّسس 
اجلبهة الش���عبية لتحرير فلس���طني، "نايف حوامتة " مؤّس���س اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني. 
خ. الف���ن، رائِ���ده "جني���ب الريحان���ي" مؤّس���س املس���رح املص���ري 
والس���ينما املصرية، وأعظم مخرج في العالم العربي على اإلطالق 

"يوسف شاهني".
د. الفلس���فة، "جبران خليل جبران"، "إدوارد س���عيد " صاحب 

نظرية االستشراق.
ذ. األدب، الكات���ب "حّنا مينا" الس���وري ، وابن الناصرة "خليل 
النفائِ���س  مجل���ة  صاح���ب   1949-1874 "خلي���ف"  بي���دس" 
وصاح���ب أول رواية فلس���طينية، مي زي���ادة، ميخائيل نعيمة، إيليا 

أبي ماضي.... 

أخواتي واخوتي الكرام ، نحن عرب قبل أن نكون مس���يحيني. ال 
تغّرنكم القش���ور بل حافظوا على هذا التاريخ املش���ّرف، لنكن خير 
س���لف خلير خلف، ابقوا على العهد وَأخِرجوا َسرب دعاة التجنيد 
املش���ؤومني من بينِنا فلهم أس���يادهم وسيسّجلهم في كتاب "العرب 

اجليدون" في طبعته القادمة ولكم ولنا أزاهر فلسطني.
ويكمل جبران قائال:

وي���ٌل ألم���ٍة تلبُس مما ال تنس���ج، وت���أكُل مما ال تزرع، وتش���رُب مما ال 
تعصر، ويٌل ألمٍة حتسُب املستبد بطاًل، وترى الفاحت املذل رحيًما.

مًعا موحدون نحافظ على طائفتنا، وهويتنا، ولغتنا، وشعبنا.

3. http://news.walla.co.il/؟w=/26892531758/   
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خدمات الكنيسـة في أسبوع اآلالم 
والفصـح املقدس

األحد 13/4

أحد الشعانني، خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباًحا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس 
والدورة التقليدية خارج أسوار الكنيسة .

نرجو من جميع اإلخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانية في الس���اعة الثامنة صباًحا ملرافقة س���يادة املطران كرياكوس 
إلى كنيسة البشارة.

خدمة صالة اخَلنت الساعة السابعة مساًء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس .

 االثن���ني العظي���م املق���دس، خدمة ق���داس البروجيازميني الس���اعة الثامنة النص���ف صباحا، وخدمة صالة اخَلنت الس���اعة االثنني 14/4
السابعة مساء في كنيسة البشارة.

الثالثاء 15/4
الثالثاء العظيم املقدس، قداس البروجيازميني الساعة الثامنة صباًحا في كنيسة البشارة .

وخدمة صالة اخَلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة. 
وفي دير املطرانية قداس البرجيازميني الساعة العاشرة والنصف صباًحا برئاسة سيادة املطران كرياكوس. 

في الساعة الرابعة ب.ظ صالة النوم الكبرى األخيرة " يا رب القوات "

األربعاء 16/4
خدمة قداس البروجزماني األخيرة الساعة الثامنة والنصف صباًحا برئاسة سيادة املطران كرياكوس في كنيسة البشارة

وصالة الزيت املقدس، الساعة الرابعة والنصف في كنيسة البشارة.
وصالة اخَلنت وخدمة القداس اإللهي خلميس األسرار في دير املطرانية الساعة احلادية عشر لياًل.

اخلميس العظيم املقدس، خدمة القداس اإللهي في الساعة الثامنة صباحا للقديس باسيليوس الكبير. وفي املساء خدمة اخلميس 17/4
قراءة االثني عشر اجنياًل الساعة السادسة والنصف مساء في كنيسة البشارة. برئاسة سيادة املطران كرياكوس

اجلمعة 18/4
 اجلمع���ة العظيمة املقدس���ة ، زي���ارة املدفن )القدمي واجلديد( الس���اعة السادس���ة والنصف صباحا )الرج���اء إحضار قائمة 
بأسماء األموات(، وفي الساعة الثامنة صباًحا تقام خدمة قراءة الساعات الكبرى وصالة الغروب وإنزال املصلوب عن 
الصليب برئاس���ة س���يادة املطران كرياكوس، وخدمة جناز املسيح الساعة السابعة  مساء ثم الدورة التقليدية خارج أسوار 

كنيسة البشارة مبشاركة فرقة الكشاف.

السبت  19/4
الس���بت العظي���م املقدس، )س���بت النور( حيث تقام خدمة ص���الة الغروب وخدمة القداس اإللهي للقديس باس���يليوس 

الكبير الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وفي دير املطرانية خدمة القداس الساعة السابعة صباًحا ،

وبعد خدمة القداس ذهاب راعينا املوقر إلى القدس إلحضار النور املقدس إلى كنيسة البشارة،
في الساعة الرابعة والنصف ب.ظ. استقبال النور املقدس 

 في الساعة احلادية عشر والنصف لياًل تقام صالة الهجمة ومن بعدها خدمة القداس اإللهي لعيد الفصح برئاسة سيادة 
املطران كرياكوس

األحد 20/4
عيد الفصح املجيد خدمة الباعوث وصالة غروب احملبة الساعة اخلامسة بعد الظهر.

نرجو من جميع االخوة واألخوات احلضور الى دير املطرانية في الس���اعة الرابعة والنصف ب.ظ ملرافقة س���يادة املطران 
كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

ثاني أيام عيد الفصح املجيد، الثامنة والنصف صباحا في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.االثنني 21/4

ثال���ث أي���ام عي���د الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الس���اعة الثامنة والنصف صباحا في دير املطرانية برئاس���ة س���يادة الثالثاء 22/4
املطران كرياكوس. وبعد إنتهاء القّداس يستقبل سيادة املطران أبناء الطائفة في ديوان املطرانية للمعايدة.

عيد ينبوع والدة اإلله، تقام خدمة القداس اإللهي في املغارة الس���اعة الثامنة والنصف صباحا في مغارة كنيس���ة البش���ارة اجلمعة 25/4
برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

عيد القديس العظيم في الشهداء جوارجيوس، تقام خدمة القداس االلهي في دير املطرانية الساعة الثامنة والنصف الثالثاء 6/5
صباحًا برئاسة سيادة املطران كرياكوس

املسيح قام.. حقًا قام

املسيح قام .... حًقا قام
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املسيح قام.. حقًا قام

خدمة الكنيسة في سّلم أولّوياتنا

تعمل جلنة الكنيسة املنبثقة عن مجلس الطائفة األرثوذكسية لتسيير 
أم����ور داخ����ل الكنيس����ة باهتمامه����ا باملصل����ني والزّوار والس����ائحني 

القادمني اليها .
كذلك تهتم جلنة الكنيس����ة بكل ما يتعلق بحاجيات الكنيسة حيث 
يق����ام كل ي����وم أحد وبع����د انته����اء القّداس اإلله����ي، لقاء م����ع أبناء 
الطائف����ة حيث نترّحم على من انتقل من أبناء الطائفة الى األمجاد 
الس����ماوية وكذلك نرحب باألطفال الذين يدخلون الى الكنيس����ة 
لألول مرة وتقّدم لهم اللجنة  باس����م املجل����س هدية تذكاريه لهذه 
املناسبة . وتهتم اللجنة في الترتيبات بخصوص الصلوات باأليام 

العادية واملناسبات .
و بعد جهد جنحنا في إعادة تفعيل مدرس����ة األحد وذلك مبساعدة 
عض����وة الهيئ����ة التمثيلية الس����يدة "نائل����ة لبس" واخلورية "س����هير 
ع����واد" والدكت����ورة "هيفاء توما قع����وار" واملربية "س����الم غريب 
قع����وار" وأخري����ات من أمه����ات األطفال املش����اركني في مدرس����ة 
األح����د حيث يتراوح عدد األطفال املش����اركني في مدرس����ة األحد 
ب����ني 50 الى 70 طفل. و من برامج املدرس����ة ف����ي الدرجة األولى 
توعية دينية ، برامج ترفيهية منها الرحالت والفعاليات األسبوعية 

وحفالت في املناسبات واألعياد الرسمية.
تعط����ي جلنة الكنيس����ة إهتم����ام خاص باجلوق����ة التي تق����وم بواجبها 
تطوع����ا حيث تتواجد كل أيام اآلحاد واألعياد الرس����مية وفي هذا 
الس����ياق نتوجه الى أبن����اء وبنات الطائفة اللذين يجدون بأنفس����هم 
إمكاني����ة العط����اء والق����درات الصوتية املالئمة لينضم����وا الى جوقة 
الكنيس����ة حيث يقوم بتدريب اجلوقة األستاذ "شكر الله أشقر". 
وملن يرغب باالنضمام للجوقة التوجه األستاذ شكر الله أشقر او 

ملكاتب املجلس.

ولق����د ش����اركت اجلوق����ة بالس����نة املاضي����ة أمس����ية ترتي����ل ميالدي����ة 
ف����ي كنيس����ة "يوحن����ا املعم����دان االرثوذكس����ية" في حيف����ا وكذلك 
ش����اركت في أمس����ية تراتيل ميالدية ايضًا باضاءة شجرة امليالد في 
مدين����ة "ياف�����ا الق������دس" وتّوجت نش����اطات اجلوقة ايًضا باضاءة 

الش�جرة وافتتاح سوق امليالد واحتفاالت األعياد في الناصرة .
يعمل في الكنيس����ة مرتلني اثنني الس����يد "شكرالله اشقر" السيد" 
حنا ش����باط" حيث يهتمون بالصلوات اليومية واملناسبات ويعمل 
ثالثة أش����خاص آخ����رون بوظيفة القندلفت وهم الس����ادة "بش����ارة 

حكيم"، "نبيل عليمي" و "عودة جبران" . 
تق����وم اللجنة باجتماع����ات دورية مّرة كل أس����بوعني يتم بها بحث 
أم����ور ومتطلبات الكنيس����ة و تقوم اللجنة بعد صن����دوق التبرعات 
حس����ب مواصف����ات العم����ل ل����الدارة الس����ليمة فيحضر الع����د ما ال 
يِقل ع����ن خمس أعضاء جلن����ة باالضافة حملاس����ب املجلس ومدير 
املكت����ب، ويتم تدوين نتائج العد في برتوكول رس����مي يوقع عليه 
من قبل املش����اركني ف����ي العد. و تتكون جلنة الكنيس����ة من الس����ادة 
: "فريد نصار" س����كرتير اللجنة ، "الياس جرايس����ي" محاسب 
اللجنة ،واالعضاء، "نائلة شلوفة" ،" إيهاب بجالي "، "فهد 

ناصر" ، "عماد نّداف".

جلنة الكنيسة
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أعزائي احملتفلني بعيد الفصح املجيد؛
باس���م جميع أعض���اء اللجنة التنفيذي���ة وعائالته���م، وباألصالة 
عن نفس���ي، نتقدم إل���ى كل احملتفلني بعيد الفص���ح املجيد بأحر 
واخلص التهاني وأحل���ى األماني أن يعود علينا العيد وقد حتقق 
احلل���م ال���ذي يتمن���اه كل واح���د منا: توحي���د األعياد ب���ني جميع 
الطوائف املس���يحية األرثوذكسية من جهة والطوائف الغربية من 
جه���ة أخ���رى، بحيث يكون عيد امليالد حس���ب التق���ومي الغربي 

وعيد الفصح حسب التقومي الشرقي.
أيها األخوات واإلخوة؛

عاجلن���ا موضوع توحيد األعياد مع غبطة البطريرك احلالي، ومع 
م���ن س���بقه، أكث���ر من م���رة، وكان موقفه���م دائما، مع األس���ف 
الش���ديد، رف���ض الطلب. نح���ن ن���رى أن األس���باب واملبررات 
التي س���معناها غير مقنعة وميكن بقليل من االنفتاح والتسامح، 
التوص���ل إل���ى االتفاق. وهنا ال بد أن أش���ير إلى ق���رار الطوائف 
الغربي���ة بتوحي���د عي���د الفصح حس���ب التقومي الش���رقي- خطوة 
مبارك���ة- ولك���ن كان من األفض���ل أن يتم اتخاذ ه���ذا القرار بعد 
التش���اور مع البطركية األرثوذكس���ية. اللجنة التنفيذية، تؤمن، 
أنه بالضغط الشعبي- سيأتي اليوم، ونأمل أن يكون في القريب 

العاجل، ويحقق احللم.
األخوات واإلخوة؛

يؤس���فني أش���د األس���ف أن أعلمكم العالقة بني اللجنة التنفيذية 
وغبط���ة البطريرك ليس���ت عل���ى ما ي���رام، إذ أن غبطته ل���م يلتزم 
مب���ا مت االتف���اق علي���ه ف���ي التعامل ب���ني البطركي���ة وأبن���اء الطائفة 
األرثوذكسية، املمثلة باللجنة التنفيذية- هذا التعامل املبنى على 
الثق���ة املتبادلة والش���فافية في التعامل. ال مكان في هذه املناس���بة 
وه���ذه الكلمة الدخول في التفاصي���ل، وأقترح على املجلس أو 
ن���ادي العائلة الدع���وة إلى ندوة، بالتنس���يق مع غبط���ة البطريرك 
واللجن���ة التنفيذي���ة، لتب���ادل اآلراء. وكل م���ن يراج���ع ق���رارات 
اللجنة التنفيذية ومحاضر جلس���اتها ال يستطيع إال أن يصل إلى 

نتيجة واحدة وهي أن البطركية لم تلتزم مبا تعهدت به.

األخ���وات  أيه���ا 
واإلخوة؛

خلط���ورة  األمر، 
رأي���ت م���ن الض���روري أن تطلع���وا عل���ى التط���ورات السياس���ية 
ومش���اريع القوانني التي من املتوقع أن تس���نها الكنيس���ت، والتي 
بع���د أن تصبح قانوًن���ا، تؤثر على حياة كل واحد منا، ليس اآلن 
فقط وف���ي هذه املرحلة، إمنا في املس���تقبل. علين���ا جميًعا، أبناء 
الطوائف العربية: اإلس���المية واملسيحية واملعروفية )الدرزية(، 
التص���دي إلفش���ال ه���ذه الهجم���ة عل���ى وجودنا نح���ن أصحاب 
األرض األصلي���ني. ولنا احلق في البقاء في وطننا الذي ال بديل 
ل���ه. وكما ج���اء في ق���رارات املؤمتر األرثوذكس���ي األخي���ر: إننا 
ج���زء ال يتج���زأ من الش���عب العربي، ونس���تنكر ونرفض التوجه 
إلين���ا والتعام���ل معن���ا كطوائ���ف ديني���ة- هذه السياس���ة- سياس���ة 
"فرق تسد"، حاولت حكومة إسرائيل في تطبيقها في سنوات 
اخلمس���ني، ولك���ن قي���ادة ش���عبنا ف���ي تل���ك الفت���رة أفش���لت هذه 
السياسة وهذه احملاولة التي ترأسها وقادها في حينه رجل دين.
س���أختصر ما نشر في الصحف العبرية، ومتت ترجمة بعضه في 
بعض الصحف وفي املواقع االلكترونية: فمثال أش���ارت جريدة 
معاريف بتاريخ 2014/2/19 إلى أقوال عضو الكنيست السيد 
יריב לוין- عض���و حزب الليك���ود بيتنو التي تهدف إلى التمييز 

بني العرب أبناء الطائفة اإلس���المية وأبناء الطائفة املس���حية والى 
تس���جيل "املس���يحيني"!! ف���ي بطاق���ة الهوية في خان���ة القومية، 
"القومية- مسيحي" ومنحهم متثيل منفرد في السلطات احمللية 

ألنهم، كما جاء في اجلريدة، ليسوا عرًبا، بل مسيحيني.
  www.news.walla.co.il االلكترون���ي  املوق���ع  ف���ي 
صرح عضو الكنيس���ت دن���ون، نائب وزير الدفاع، انه س���يعمل 
عل���ى تقدمي توصية إلى احلكومة لس���ن قان���ون التجنيد اإللزامي 
أو اخلدم���ة الوطني���ة "للمس���يحيني"! األمر، حس���ب ما جاء في 
اجلري���دة، يردع ظاهرة "التع���رض"؟!؟! ملن يرغب في اخلدمة 
العس���كرية. الس���يد دن���ون يدعم األب ن���داف في مس���اعيه التي 

نحو مستقبل أفضل
رائـــــق جرجـــــوره - قاضي متقاعد 

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر األرثوذكسي
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تهدف إلى دعوة أبناء املسيحيني لالنضمام إلى اجليش أو اخلدمة 
الوطنية.

أن   2014/2/24 بتاري���خ  نش���رت  הארץ   هآرت���س  جري���دة 
الكنيس���ت وافقت على مش���روع قانون ميّيز بني املسيحي واملسلم 
)ملصلحة املس���يحي(. ش���ارك في جلسة الكنيس���ت السيد شادي 
حل���ول م���ن أعضاء املنتدى املس���يحي برئاس���ة األب ن���داف، أيد 
اخلط���وة وأش���ار إلى أعضاء الكنيس���ت الع���رب، الذين عارضوا 
לגזעניים"."ال  תקשיבו  "אל  قائ���ال  الق���رار  مش���روع 

تستمعوا للعنصريون"
اللجن���ة التنفيذية ، بعد أن اطلعت على هذه النش���رات أصدرت 

بيانا بتاريخ 2014/2/27، استنكرت هذه السياسة وأبعادها، 
وج���اء ف���ي البيان "أن اللجنة التنفيذية س���تبادر إل���ى االتصال مع 
الهيئ���ات املس���يحية واإلس���المية واملعروفية واليهودي���ة، الواعية 
والعقالني���ة إل���ى عقد مؤمتر عرب���ي ملقاومة هذه السياس���ة ووأدها 
وه���ي في امله���د، ووضع حد ملا يقوم به البعض من زرع وتعميق 

الطائفية البغيضة".
مت عق���د عدة جلس���ات بحضور ممثل���ني عن مؤسس���ات وهيئات 
ش���عبية وش���خصيات وطنية للتحضي���ر إلى املؤمتر ونأم���ل أن يتم 
عق���ده بعد عيد الفص���ح املجيد. نتوج���ه إلى أبناء ش���عبنا العربي 

دعم هذا املؤمتر بحضورهم ألن املوضوع خطير جدا.

بتاريخ 2014/2/24 أقرت الكنيس���ت قانون ، ضمن سلسلة 
القوان���ني العنصري���ة ضد الش���عب العربي الفلس���طيني، مواطنو 
دولة إسرائيل، يهدف إلى التمييز بني العرب املسلمني والعرب 
املس���يحيني متهيدًا لس���ن قانون يحول املس���يحيني من طائفة دينية 
إلى "قومية مسيحيه" من منطلق انهم "مش عرب"-؟؟؟!!!

اللجن���ة التنفيذية إذ تعود وتؤكد أن الطائفة ال�مس���������يحية العربية 
هي ج���������زء ال يتجزأ من الشعب العربي ، على طوائفه الدينية: 
اإلسالمية واملسيحية والدرزية،ال ولن يقبل شعبنا أي متييز بني 
الطائف���ة املس���يحية والطائف���ه االس���الميه، التي ب���ادر إليها عضو 
الكنيس���ت يريف لفني من كتلة الليكود- بيتنو ويدعمه نفر قليل 
م���ن أبن������اء الطائف������ة ال�مس�������يحية أصح�����������اب املصالح اخلاصة 
الذين ال ميثلون الطائف��������ة ال�مس����������يحية بأي شكل من األشكال 
تهدف إلى حتقيق سياس���ة "ف�������رق تس������د"- مصاحلهم اخلاصة 

تتعارض ومبادئنا.

هذه احملاولة س���بق وبادر احلكم العس���كري وحكومة اس���رائيل 
إلى تنفيذيها في سنوات اخلمسني من القرن املاضي بقيادة رجل 
دي���ن ولك���ن موقفنا املع���ارض أدى إل���ى إفش���الها.هذه احملاوله 

"ولدت"فجأة من جديد وسنفشلها كسابقتها.

ن���ود ان نؤكد موق���ف اللجنة التنفيذية ، الذي س���بق واعلناه في 
بيان اخر، ضد التجنيد واخلدمة الوطنية التي تهدف إلى القضاء 
على قوميتنا العربية. املنتدى املسيحي وقيادته ال ميثلون الطائفة 
العربية املس���يحية وال يحق لهم  ان ينطقوا باسمها.كما وندعوا 
ابن���اء وبن���ات الطائف���ه املس���يحيه ع���دم التج���اوب م���ع دعواته���م 

للتجنيد مقابل احلصول على حقوق وامتيازات خاصه. 

اللجن���ة التنفيذي���ة س���تبادر إل���ى االتصال م���ع الهيئات املس���يحية 
واإلس���المية والدرزي���ة واليهودي���ة الواعيه والعقالني���ه إلى عقد 
مؤمتر عربي ملقاومة هذه السياسة ووأدها وهي في املهد، ووضع 

حد ملا يقوم به البعض من زرع وتعميق الطائفية البغيضة.

رائق جرجورة
رئيس اللجنة التنفيذية

صدر اليوم في الناصرة 2014/2/27

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للمؤمتر األرثوذكسي

عماد حنا
أمني سر اللجنة التنفيذية
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ْوِم الـــُرّ حـــارَة   بصوتـــي  َحـــِيّ  ِشـــْعـُر  يـــا 
ُصـــُه   ُأَخِصّ لناديهـــا  ذا  فـــي  والّشـــكـُر 
وأنـــا حارتـــي  كاَنـــْت  الـــّروِم  وحــــارُة 
وكـــْم الّشـــبـاِب  أّيـــاِم  منــــُذ  تـــي  َأِحَبّ
وأنـــا نّيمُتـــُه  وقـــد  ليلــــي  ناَوْمــــُت 
فـــي شـــوارِعها َمَشـــْيُت وَصْحبـــي  وكـــْم 
َظَمـــًأ ًـــا  صافيـ ًـــا  ُفراتـ َشـــِرْبُت  وكـــْم 
َقداســـُتهـا َتـــْروي  عذرائِهــــا  وعـــنُي 
ِـــدًرا ُمْبَتـ ُرْمـــُت املجـــَد  الـــّروِم  فـــي حـــارِة 
وناِصـَرتـــي َدْوٍر  مـــن  كاَن  مــــا  وكان 
ُمقايضــــٌة وتعليمــــي  فيهــــا  عّلْمـــُت 
كـــم قلـــُت فيها:قفـــا َنْبـــِك اأُلَلـــى َرَحُلوا
معاِهِدهـــا فـــي  ِقْيلـــْت  والليــــُل  واخليـــُل 
أَثَقلنـــي حيـــــَن  الليالـــي  َهـــٌمّ  َوَخـــَفّ 
ـــُمُه ُأَجِشّ بحــــًرا  بـــي  كاَن  لــــو  والَهـــُمّ 

"إّنـــي األِخيـــُر زمانـــي" قـــد َنَطْقـــُت بهـــا 
وَأْعَشـــُقها ِشـــْعري  َرّنـــْت  التـــي  وهـــي 
َحَمائَِمهـــا بترخيـــٍم  أدعــــو  َوُرْحـــُت 
َهــــًة ُمَؤَلّ موســـيقـى  صــــاَر  وحُبّهـــا 
ـــُدُه ُأَمِجّ ُأْقُنــــوٌم  وهــــو  لهــــا  حّبــــي 
ُمنـــي ُيَقِدّ فيهــــا  َغـــَدا  َدْهــــرْي  وإَنّ 
ُتّ "إْيُســـوَب"1 حالـــي ليس ُيْعِجُزني َذَوّ
وأنـــا دوُره  هــــذا و"فاوســـُت"4 ســـيأتي 
ُيكاِفُئهــــا ال  وِمّنــــي  إليهـــا  طـوبـــى 

لتكرميـــي منهـــا  دعــــوٍة  فـــي  لرأيِهــــا 
بتعميـــِم ألهليهــــا  يأتـــي  والَفْضــــُل 
تعظيـــِم ُكَلّ  فيهــــا  للّنــــاِس  ُأِكــــُنّ 
تهـــومِي غيـــِر  مــــن  بهـــا  ليلــــي  أْحَيْيـــُت 
بتنوميـــي َيْظَفـــْر  لـــم  والليــــُل  َســـِهْرُت 

تعتيـــِم    غيـــِر  مـــن  بهـــا  َيْســـري  والليــــُل 
بَِتْســـنِيـِم ممزوًجــــا  الَعـــنِي  لَِكْوَثـــِر 
الِهْيـــِم األْنُفـــِس  ُهيــــاَم  الُعصـــوِر  َمـــَدى 

ُرومـــي  الُعَلـــى  للّنفِس:آفـــاَق  وقلــــُت 
وتقويــــِم  بتهذيــــٍب  أْســـَعَفْتني  قـــد 
بتعليمـــي َتْبَخــــْل  ولـــم  بِِعْلـــٍم،  ِعْلــــٌم 
األقاليـــِم فـــي  وَصــــْوٍب  َحـــْدٍب  لـــكِلّ 
مهــــزوِم غيـــُر  القوافـــي  وجيـــُش  مّنـــي 
مهمـــوِم غيـــَر  بَِهّمــــي  َغـــَدْوُت  حتـــى 

جتشـــيِم                  َبْعـــَد  ُبَخــــاًرا  لصــــاَر  َهـــْواًل 
وتفخيــــِم بإجــــالٍل  تليــــُق  ملــــن 
ترانيمـــي كاَنـــْت  مــــا  لـــوالُه  والِعْشـــُق 

ترخيمـــي  إْثـــَر  َرخيًمـــا  صوًتـــا  َفِصــــْرَن 
بالّتقاســـيـِم الليالـــي  جنــــوَم  ُتْغــــري 
األقانيـــِم ُكُلّ  اْجَتَمَعـــْت   قـــد  فيـــــه 
بتقدميـــي أْطمــــْع  لــــم  وكاملََعــــرِيّ 
و"عايدة"2 بعَدها جاَءْت "َلُبوِهيمي"3
ملــــزوِم   غيـــَر  لزوًمـــا  التزمـــُت  بــــه 
وتســـليـمي أَلْهِليهـــا  َصـالتـــي  إاّل 

1( أيسوب كاتب يونانّي)620 – 564(
ق.م وه���و م���ن كب���ار كّت���اب احلكاي���ات 
حتم���ل  الت���ي  والقص���ص  واخلراف���ات 
حكم���ة أو عبرة أو مغ���زى أمثال عبدالله 
اب���ن املقّف���ع، والكات���ب الّروس���ّي إيفان 
كريلوف، والّش���اعر الفرنس���ّي جان دي 

الفونتني .
2( عاي���دة ه���ي "أوبرا عايدة" الّش���هيرة 

للموسيقي اإليطالي فيردي.
للموس���يقّي  البوهي���م"  "أوب���را   )3
اإليطال���ّي بوتش���يني، وق���د صن���ع منهما 
الشاعر األسدي مس���رحّيتني شعرّيتني، 

كذلك
للموس���يقّي  "فاوس���ت"  أوب���را   )4
الفرنس���ّي ش���ارل جون���و، وق���د اّتبع في 
هذه املس���رحّية الّش���عرّية َنْهَج أبي العالء 
حرف���ني  بالت���زام  لزومّيات���ه  ف���ي  املع���رّي 
متش���ابهني ف���ي القافية: احل���رف األخير 
والذي قبله، وهذه املسرحّية حتت الطبع 

وستصدر قريًبا.

  قصيدة الشاعر األستاذ سعود األسدي في احلفل التكرميّي الكبير الذي أقيم له في 
مدينة الناصرة بدعوة من مجلس الطائفة العربّية األرثوذكسّية، وقد جرى في قاعة 

مركز األحداث األرثوذكسي  مساء األربعاء في 5 حزيران 2013 

حارة الروِم
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ول���د األب اخلوري الفلس���طينّي والعروب���ّي الناصرّي )بالنس���بة 
لناصرّي���ة الرئي���س جمال عب���د الناص���ر ( املرحوم أبونا س���معان 
نّص���ار ع���ام 1912 عرفت���ه جمي���ع األوس���اط الّنصراوّي���ة مبا كان 
يق���وم به م���ن دور تثقيفّي، ووعي سياس���ّي ووطنّي منذ أواس���ط 
اخلمس���ينات ق���ي الناص���رة، وكان م���ن دع���اة القومّي���ة العربّية ، 

ويذكر له أبناء جيله خطبه ومواقفه الوطنّية العروبّية.

وملّ���ا ارتأت الطائف���ة األرثوذوكس���ّيه في الناص���رة أواخر 1961 
أن تخت���اره ليك���ون لها كاهًنا نظًرا لتس���امحه و تقواه واس���تقامته 
بإجم���اع كّل الّناس غم���ر الناصرة فرح وبهجة ، وصارت وفود 

الناصرة بقّضها وقضيضها تسعى لتهنئته.

أذكر في بداية الس���ّتينات من القرن املاضي وقد كنت س���اكًنا في 
ح���ارة ال���روم ف���ي الناص���رة ، إثر قدومي م���ن قريتي دير األس���د 
ألمارس مهنة تدريس اللغة العربّية في مدرس���ة الناصرة الثانوّية 
، ويومه���ا كانت تلك املدرس���ة طليعة امل���دارس العربّية،  وِقبلة 

كافة طالب العلم  املتفّوقني من املثّلث واجلليل والّنقب.
وف���ي أمس���ية من أمس���يات ح���ارة ال���ّروم خرج���ت إل���ى صالون 
حالق���ة قري���ب كان للمرحوم "ميالد جرج���ورة"  بجانب دكان 
عازفة العود الش���هيرة الفقي���دة "أنهلة نصير" رحمها الله رحمة 
واس���عة، وما أن جلس���ت على كرس���ي احلالقة حتى بدأ احلاّلق 
"ميالد جرجورة"  يزّف إلّي بش���رى س���يامة اخلوري "س���معان 
نّصار" كاهًنا للطائفة األرثوذكس���ّية وق���د أفرحني اخلبر ملعرفتي 
باالب سمعان من جهة والّنه اجلدير بهذه املهّمة من جهة ثانية، 
وس���ألني مي���الد يومها ف���ي أن أكتب للمناس���بة أبياًتا من الش���عر 
لتهنئت���ه، ويق���وم اخلّط���اط الالمع املرح���وم "جورج س���ليمان" 

بكتابتها لوحة ، ويّقدمها أعيان طائفة الّروم للراعي املوّقر.

قل���ت مليالد: هات قلًما وورقة ، فرأيته يخرج إلى دّكان جارته 
أنهلة فإذ بها تأتي بالقلم والورقة ، وكان أن كتبُت مرجتاًل:

دمَت للّدين نصيًرا
سعود األسدي

مكان���ة العل���ِم  ف����ي  ل���ه 
وهو في الّدين اسطوانة1
لألم�ان���ة رم����ٌز  أن���َت 
م�ان���ة2 للَضّ وش���ف�اٌء 
الَكه�ان���ة  3 َتْعَت���ُدّ ب����َك 
ِصيان���ة أق���وى  أو  ب���َك 
الّديان���ة اب���َن نّص����اِر  ي���ا 

أبان����ا س���مع��اَن  إَنّ 
وهو ف���ي الالهوِت َفّذ
أم���نٍي م����ن  ً���ا  أمين� ي���ا 
ضم���نٌي للدي����ِن  أن���َت 
ِبّ وتس���مو كاِه���ُن ال���َرّ
أصب����َح الّدي���ُن بِحْرٍز4
نصي���ًرا للّدي����ِن  ُدْم���َت 

1. اسطوانة: اي أنه عامود من أعمدة الّدين 
2. ضمانة: هي الداء املزمن 

3. تعتّد: تفتخر  
4. ِحرز: شيء منيع يحمي                                          
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أعلناه���ا في بداي���ة الدورة الثالثة عش���ر احلالية للهيئ���ة التمثيلية، 
أنه���ا دورة تطوي���ر كنيس���ة البش���ارة ومنطقته���ا، فبدأن���ا بترمي���م 
ايقونوس���طاس الهي���كل بقيم���ة 40،000 يورو واس���تمر العمل 
س���نة كاملة من قبل املرّم "نزار خش���يبون" فحافظنا على إرث 
تاريخ���ي يع���ود للعام 1767 وحمين���اه من اخل���راب وجّملناه مبا 

يليق بالكنيسة .

 ثم اجنز املهندس���ون االيطاليون البحث العلمي بيقمة 40،000 
ي���ورو، لتوثيق الكنيس���ة تاريخّيا ورفعه���ا معماريا باالضافة الى 
رؤيتهم املس���تقبلية في حتسني مجّمع الروم من الناحية السياحية 
واملعماري���ة مم���ا يتي���ح بزيادة الس���ياحة للمنطقة، وق���د مت ترجمة 
البحث الى اللغة العربية وسيتم طباعة الكتاب هذا العام ملناقشة 

البحث واالستفادة منه للمستقبل.

وقد مت ترميم أيقونات مرس���ومة على احلائط قرب قبر خليف، 
من قبل املهندسني االيطاليني النقاذهم من التلف نتيجة الرطوبة 

وكتجربة ملا ميكن ترميمه حليطان الكنيسة مستقبال.

ومت تركيب جرس���ّية جديدة كهدّية لكنيسة البشارة، مكونة من 

3 أجراس وضعت فوق مدخل قاعة البشارة من متبّرع يوناني 
كرمي بواسطة البطركية املقدسية مشكورة.

ويس���تمر البح���ث العلم���ي للكنيس���ة ومحيطه���ا هذا الع���ام أيضا 
حي���ث كان من املفروض أن يزور الكنيس���ة ش���هر أي���ار فريق من 
علم���اء اآلث���ار من جامع���ة "هارتف���ورد" من الوالي���ات املتحدة 
ال���ذي زار الكنيس���ة ف���ي  17-18 تش���رين ثان���ي 2013 كتكملة 
ملش���روع التنقيب حتت الكنيس���ة وخلفها ولكن الزيارة س���تتأجل 
ش���هرين أو ثالث���ة أش���هر،ويذكر ان أس���اتذة اجلامعة س���يعملون 
دون مقاب���ل مالي بينما س���يمّول املجلس عمل الطالب املرافقني 

بحوالي 7000$ . 

 و نحن ملتزمون مبا وعدنا و مستمرون في احلفاظ على املوروث 
اآلثاري والتاريخي للكنيسة، فالتخطيط لهذا العام للترميمات 

على يد املرّم "نزار خشيبون" بقيمة 84،000 ش.ج هو:
أ . ترميم أيقونة البشارة وحاملها اخلشبي االيقونوسطاس 

     اخلاص بها  قرب كرسي املطران.
ب . درج اخلشب واملنبر وسط الكنسية.

ت . ايقونة البشارة داخل املغارة فوق النبعة مباشرة. 

مستمرون في ترميم الكنيسة 
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بداي���َة أردت و ل���و بكلم���ات قليل���ة لف���ت األنظار لتاري���خ مليء 
بالش���غف الفّن���ي منق���وش من���ذ ع���ام 1767 على خش���ب اجلوز 
داخل كنيستنا و بات هذا الفن من معالم و حضارة شعوب هذه 
املدينة، منها ما رسم و كتب على خشب بألوان جميلة ومنها ما 
ُنقش على خش���ب تشكل حركة فنية باتت لها لغة عربية تتحاور 
مع أناقة فّنها، و منها من ملس���تها أيادي أجدادنا بأحاسيس نابعة 
م���ن ف���ن أرثوذكس���ي له م���ن التاري���خ ثقل ال���وزن، قي���م و هوية 
نعيش���ها بتدقيق النظر داخل كنيس���تنا ابتداًء من األيقونوس���تاس 
ال���ى املنبر، ال���ى األيقونات اخلش���بية و جدرانها املرس���ومة حتى 

مغارتها بصوت خرير مياهها .
املنبر ) ترميم وصيانة (

قب���ل أرب���ع س���نوات قمن���ا بترمي���م األيقونوس���تاس واآلن و بعد 
تق���دمي دراس���ة ثانية ملجلس الطائف���ة في الناص���رة ألهمّية ترميم 
املنب���ر، حامل أيقونة البش���ارة، أيقونة املغارة، سنباش���ر بالعمل 

علمًيا و بتقنّية ُأسس علوم الترميم .
تاريخه يعود الى عام  1767، استعمل يوًما ما كمنبر صعد إليه 

الكاهن أو الش���ّماس لق���راءة اإلجنيل أو إلع���الن خبر ما، وبعد 
م���رور الس���نني غاب عنه الل���ون الذي به زخرف آن���ذاك وتغلغل 
به الس���وس وخفت لون أيقوناته، وس���وف نق���وم بترميم علمي 
ملعاجل���ة كل هذه الش���وائب واملش���اكل لنحتفظ به���ذه التحفه الى 

أعوام أكثر وأكثر.
ترميم أيقونة البشاره )البروسكينيتاري( حامل األيقونه وترميم 

أيقونة املغاره  
تاري���خ األيقونوس���تاس  ال���ى  تع���ود  األيقون���ات كذل���ك األم���ر 
مرس���ومه على أخش���اب من ه���ذا الوطن التي أعّده���ا فنان جناره 
م���ن س���ّكان ه���ذه املدين���ه ورس���مت بعدها أيقون���ة البش���اره التي 
زارها املاليني من احلج��������اج وكل شخص كان ل����ه طلًبا أو أمنيه 
أمامه���ا، وبهذا س���وف تنقل األيقون���ه لفتره زمني���ه ليتم ترميمها  
داخ���ل مختبر خ���اص ملعاجلة ألوانها وخش���بها لتعود لكنيس���تها 
معلن���ًة  بش���اره جديده لقلوب مالي���ني من البش���ر قادمني لطلب 

أمنيه جديده أمامها .  

املرّم نزار خشيبون

فن وتاريخ
قاِطن كنيسة البشارة
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ب���أرض "القّح���از" و  األرض احملاذي���ة للمس���كوبية املعروف���ة 
مس���احتها 1300 م، كان���ت مليئ���ة باملصالح لعش���رات الس���نني 
بإيج���ارة محمية ، ولظ���روف التغييرات في منطقة مجّمع الروم 
انتقل���ت غالبي���ة املصال���ح ملناط���ق أخ���رى، واس���ترجع املجل���س 
املأج���ور امل���رة تِلو اآلخ���ر، وقد اس���ترجع املجلس آخ���ر مأجور 
الع���ام املاض���ي بقيم���ة 180،000 من عائل���ة "القّح���از" الذين 
س���كنوا األرض ف���ي بي���ت س���كني من���ذ الع���ام 1950 وش���ّغلوا 
املأج���ور في الس���نوات األخيرة مغس���لة بدل الس���كن كمصلحة 

عائلية، وبذلك أصبحت األرض كلها محررة. 
م���ن األرض كموق���ف  التخطي���ط لالس���تفادة  املجل���س  وض���ع 
للسيارات مما يجيب على متطلبات املنطقة ِوفق التطّورفي املرافق 
الس���ياحية من فنادق و مطاعم، واحتفاالت دينية، والفعاليات 

الترفيهي���ة من برامج ومهرجان���ات، إضافة الى االس���تفادة منها 
كموقف لقاعة الرياضة اجلديدة في مركز االحداث.

ان التخطيط للموقف مت من قبل املهندس "حبيب حداد" دون 
مقاب���ل مالي،ضم���ن املواصفات واملعايير املهني���ة بتقدير حوالي 
700،000 ش.ج وق���د رصد املجلس ف���ي ميزانيته التقديرية 
للع���ام 2013 مبلغ 500،000 ش.ج ومت بالفعل صرف مبلغ 
441،281 ش.ج حتى تاريخ 31-12-2013 ، وس���يكمل 
املجلس املشروع في األشهر القريبة إلمتامه بشكل نهائي لتفعيله 

واالستفاده منه على الصعيد املادي باالضافة ملا ذكر سالًفا.
وبه���ذه املناس���بة يتوّج���ه مجل���س الطائفة األرثوذكس���ية بالش���كر 
اجلزي������ل للمهن������دس "حبي���ب ح���داد" عل���ى تبرع���ه بتخطي���ط 

موقف البشارة.
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إن إح���دى مس��������ؤوليات ال��مجل�����������س ه���ي االهتم�������������ام باملداف���ن 
الق���دمي واجلدي���د، حي���ث يهت���م املجل���س بصيان���ة ونظاف���ة املداف���ن 
باإلضاف���ة لتجميل منظر املدفن طوال الس���نة ويوجد موظف خاص 

للقيام بهذه املهام.

وق���د بن���ى املجل���س اس���وار جدي���دة للتحضي���ر للمرحل���ة الثاني���ة من 
التخطي���ط للمدف���ن اجلدي���د، وبالفت���رة القريب���ة س���يبدأ العم���ل ببناء 
جوارير باملدفن اجلديد وذلك لس���د حاجيات أبناء الطائفة وبس���بب 
مل���ئ املدف���ن القدمي ال���ذي أصبح مكت���ظ وال يوجد به م���كان لزيادة 
جوارير مم���ا يجبر العائالت لبناء جوارير فوق الفس���تقية أو اجلوارير 
القائم���ة وهذا بحد ذاته مش���كلة إلرتف���اع اجل���ارور وصعوبة إدخال 
الصن���دوق إلي���ه. وكل عائلة ترغب بش���راء جواري���ر باملدفن اجلديد 

عليها التوجه إلى مدير مكتب املجلس أو ألحد أعضاء جلنة املدافن 
لبحث املوضوع، سعر اجلارور لم يحدد حتى اآلن وسيحدد خالل 

تنفيذ املشروع وذلك ملعرفة تكلفته.

أم���ا بخصوص املدفن القدمي وكما ذكر أعاله فإنه مكتظ جدًا ولهذا 
هنال���ك مش���كلة بكل مرة نريد أن نبني طرق���ات بني القبور. ويوجد 
العديد من القبور التي ال نعرف ملن هي وال يوجد عليها شاهد الذي 
يدل على الشخص املدفون هناك، لذا نتوجه حلضراتكم للمساعدة 
ملعرفة ملن يتبع كل قبر، فكل عائلة لديها شخص مدفون وال يوجد 

على القبر شاهد نرجوكم إعالمنا بذلك.
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حفل إضاءة شجرة امليالد 2013

أصبحت مدينة الناصرة تنتظر كل عام مهرجان وس���وق امليالد، 
وق���د أقي���م عام 2013  للس���نة الرابعة على التوالي، ش���راكة بني 
مجلس الطائفة األرثوذكس���ية ، بلدية الناص���رة وجمعية الثقافة 
والس���ياحة، ويعتبر املهرج���ان األكبر في الوس���ط العربي يزوره 
مئ���ات اآلالف م���ن الوافدي���ن م���ن كل أطي���اف املجتم���ع العربي 
واليه���ودي ف���ي البالد .وب���ات املهرج���ان رمز للتآخي ب���ني أبناء 

الناص���رة حيث يحظى مبش���اركة واس���عة جتمع كل أحي���اء املدينة 
حت���ت مظّلة املهرجان الذي أدخل الفرح لقلوب الناس جميًعا، 
وأنع���ش اقتصاد املدينة.  وكان احلضور من خارج املدينة الفت 
للنظر فقد حظي املهرجان بشهرة واسعة على مستوى البالد في 
العام 2013 ، وقد حظي حفل افتتاح املهرجان بإضاءة ش���جرة 
امليالد النصراوية في س���احة البش���ارة مبش���اركة عشرات اآلالف 

CHRISTMAS MARKET
2013



كل عام وأنتم بخير

من أهل املدينة واملنطقة، واستمر املهرجان خلمسة أيام أخرى.
وُقّسم املهرجان الى قسمني األول حفل إضاءة الشجرة والثاني 

مهرجان التسّوق واملهرجان الفني.
واس���تمر املجل���س احتفاالته بالعيد باقامة مهرج���ان ايام ميالدية 
التقل���دي في مرك���ز األحداث األرثوذكس���ي بحف���الت وبرامج 
متنوع���ة لالطفال واألحداث اس���تمر 10 أي���ام واختتم املهرجان 

بحف���ل اس���تقبال العي���د ال���ذي يقيمه املجل���س منذ الع���ام 2007 
الهل الطائفة وضيوفها من املدينة.وان ش���اء الله تعالى س���وف 
نس���تمر باملش���اركة في حفل إض���اءة الش���جرة النصراوية كل عام 

مبساندكم يا اهلنا الطيبيون.



 مهرجان أيام ميالدية 2013

مهرجان أيام ميالدية مهرجان أيام العز، 
دف���ئ و م���وّدة ولق����������اء أصدق���اء، في مرك���ز األح���داث ْبيِْجمع 

األهل واألحّباء.
ش���ارك املئات ف���ي كل يوم من أي���ام املهرجان  بالبرام���ج املتنوعة 
من جيل الطفولة حتى األحداث كفعالية امليالد وسحر اجلليد، 
ومس���رحية الك���ي لبيت الكرم���ة، وبرنامج محط���ات  التقليدي 
ملركز االحداث.  وكان هنالك حّصة للبالغني بامس���ية هّيا نرّن 
مبشاركة اجلمهور، واس���تضفنا جوقة مار جريس من بيت جاال 
بامس���ية ميالدية.  وقد اس���تمر املهرجان 10 أيام وزعت اكياس 

الش���وكاالطة لالطف���ال دون اس���تثناء. واخُتت���م املهرجان بحفل 
اس���تقبالعيد املي���الد مبصاحب���ة "هوي���دة من���ر زعات���رة" وفرقتها،  
ال���ذي يقيمه املجل���س منذ العام 2007 اله���ل الطائفة وضيوفها 
من املدينة.وقد ُوّزعت الدعوات لهذا احلفل على بيوت احلارة 

مبساعدة أعضاء الكّشاف. 
  وُوّزع���ت الرزنام���ة الس���نوية عل���ى أبن���اء الطائف���ة الت���ي يطبعها 
املجل���س على حس���ابه اخل���اص بتكلف���ة 18،000 ش.ج. فال 

يفوت املجلس اي مناسبة اال ويشارك بها أهل الطائفة. 

CHRISTMAS MARKET

برنامج عيد الميالد المجيد

الناصرةمجلس الطائفة األرثوذكسية
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النـادي العائلـي
يس����تمر الن����ادي العائلي مبتابع����ة فعالياته وبرامج����ه، حيث يجتمع 
أعض����اء الن����ادي كل يوم أربعاء ف����ي قاعة مركز األحداث الس����اعة 

الثامنة والنصف وذلك لإلشتراك ببرنامج ذلك اليوم. 
برام����ج الن����ادي متنّوع����ة ومتع����ّددة، منه����ا احملاض����رات مبواضي����ع 
مختلفة، على س����بيل املث����ال وليس احلصر خالل الس����نة املنصرمة 
كان����ت محاضرة ع����ن "يوميات في املطبخ" م����ع أخصائية التغذية 
"رائ����دة أب����و ش����يخة"، محاض����رة أخ����رى ع����ن "أهمي����ة التغذي����ة 
للعظام" مع الدكتور "شربل بلوطني"، ومحاضرة عن "الذاكرة 
م����ن املهد إلى اللحد" مع الدكتور "وليد جرجورة"، ومحاضرة 
ع����ن "يوج����ا الضح����ك" قدمته����ا األخت "س����مر أب����و الهيجا"، 
كل ه����ذه احملاض����رات فيه����ا املنفعة وزي����ادة املعرفة ب����كل املواضيع 
احلياتي����ة، كم����ا وكان لق����اء ديني م����ع قدس األب يوحنا ش����اما عن 

الفصح املجيد الصوم الكبير.
باإلضافة إل����ى احملاضرات قام النادي باإلش����تراك مع دارة الثقافة 

والفنون بلقاء فني مع الفرقة املوس����يقية على أس����م املرحوم ميشيل 
ديرملكني����ان وتكرمي املطرب يوس����ف مطر وحفل تكرمي للش����اعر 
س����عود األس����دي الذي أحتفن����ا بش����عره اجلميل وق����ص علينا بعض 

ذكرياته املمتعة.
 وكان هن����اك أمس����ية م����ع جوق����ة كنيس����ة البش����ارة بقي����ادة األس����تاذ 
"شكرالله أشقر" حيث أسمعونا تراتيل دينية على مستوى عالي 

وإتقان شديد.
ه����ذا باإلضاف����ة إل����ى البرام����ج الداخلي����ة مث����ل مس����ابقات مبواضيع 
مختلف����ة وحف����الت أعي����اد ميالد وأي����ام ح����ّرة، إن أعض����اء النادي 
ينتظ����رون بف����ارغ الصبر ق����دوم يوم األربع����اء من كل أس����بوع للقاء 
األصدق����اء ومتضي����ة عدة س����اعات مع بع����ض ألجل املتع����ة وتقوية 

أواصر الّصداقة والعالقات اإلجتماعية.
مرة أخرى تتوجه جلنة النادي العائلي إليكم وتدعوكم لإلش����تراك 

بهذا النادي املمتع والّشيق، وكل عام وأنتم بخير.

حضانة 
البشارة

حضانة البش����ارة التابعة ملجل����س الطائفة األرثوذكس����ية تعتبرالنواة 
ملدرسة البشارة األرثوذكسية التي ستبنى على أرض قصر املطران 
وتضم 120 طفل وطفلة من أبناء كل املدينة دون متييز ، ومعترف 
به����ا من وزارة التربية والتعليم. جميع املعلمات صاحبات ألقاب 
جامعي����ة ويعمل����ن م����ع املس����اعدات حت����ت اش����راف جلن����ة احلضان����ة 

ومختضني مهنيني لرعياة االطفال .

احلضانة تعمل 10 أش����هر وجتري مخيم خاص بش����هر متوز يتخلل 
السنة الدراسية فعاليات و نشاطات تعليمية تربوية هادفة ومسلّية، 
تراتيل دينية لالعياد واملناسبات املهّمة كعيد األم وقطف الزيتون، 
حركة رياضية مع املوس����يقى، ساعة قصة، أغاني تراثية لالطفال 

مبساعدة نائلة لبس)باحثة التراث الفلسطيني(.
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كان أحد أهداف املجلس عند تأسيسه لدارة الثقافة والفنون في 
بيت احملامي "توفيق معّمر"، إتاحة الفرصة لزّوار املدينة بتذّوق 
نكه���ة فني���ة راقية ال���ى جانب عباق���ة التاريخ وس���ماحة األديان، 
فيتع���ّرف الزائر على قدرات ش���عبنا الفنية والثقافية، و كان قرار 
جلن���ة الدارة الت���ي تعمل تطوًعا فتح املجال أم���ام الفنون املختلفة 
لعرضه���ا في صالة العرض، مع اإلش���ارة الى اش���راك أكبر عدد 
ممك���ن من الفنانني احملليني الب���راز قدراتهم وانتاج معارض فنّية 
مهنّية، ما يعكس صورة إيجابية عن مدينة الناصرة و إضافة بعد 
ثقافي فّني يؤكد ممارسًة أنها عاصمة اجلماهير العربية الباقية في 
وطنه���ا الى جان���ب البعد الديني املوجود كونها مدينة البش���ارة، 
ويفس���ح املجال لطاقات ش���بابية خوض جترب���ة املعارض الفنّية، 
ما يؤكد الدور الفاعل والنش���يط للطائفة األرثوذكسية وشراكتة 

للنسيج االجتماعي في املدينة.
معارض:-

أنتج���ت الدارة ه���ذا العام أرب���ع معارض ،  حي���ث افتتحت في  
20.4.2013 مع���رض "فض���اء مس���تمر" باالش���تراك مع كلية 
اوراني���م حي���ث عرض ط���الب ومعلم���ي  أوراني���م أعمالهم في 

جاليري الدارة.
وفي 6.7.2013 افتتحنا معرض "ترجعوا بالس���المة" معرض 
ص���ور فوتوغرافي�������ة للفنان "محم���د بدارن���ة" لذكرى من ُقتلوا 
ف���ي حوادث العمل ف���ي الب���الد وغالبيتهم العظمى م���ن العمال 

العرب طبًعا.
وف���ي تاري���خ 28.9.2013 افتتحن���ا معرضن���ا التقلي���دي "فناني 
الناصرة الثالث" وأنهينا العام مبعرض مش���ترك مع بيت الكرمة 
ف���ي حيف���ا حت���ت عن���وان "ب���ني وب���ني" وال���ذي افتتحن���اه بتاريخ 

.2014 8.12.2013 ويستمر حتى شهر حزيران 
ونس���تطيع أن نن���ّوه أن ع���دد زّوار  جالي���ري دارة الثقافة والفنون 
ف���ي هذا العام ازداد بش���كل ملحوظ، حي���ث زار الدارة  حوالي 
10،000 زائ���ر لزي���ارة معارضها وقد أثنى الكثير من احلضور 

على املستوى املهني في  اختيار وتقدمي األعمال.
صالون الدارة:-

اس���تضاف صالون الدارة ف���ي هذا العام احملامي���ة "نائلة عطية" 
احتف���اًء بصدور كتابها التوثيقي األول ح���ول عملها في محاكم 
اس���رائيل العس���كرية  وقد قدم لكتابها الناقدين االدبيني االستاذ 

أكثر من عشرة آالف زائر عام 2013 دخل دارة 
الثقافة والفنون على اسم طّيب الذكر احملامي 

"توفيق معّمر"
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"جميل سلحوت" واالستاذ "محمد هيبي".
وبتاريخ 27.3.2013 استضفنا جوقة الناصرة في أمسية غنائية 

مميزة من االغاني احمللية.
ث���م  ف���ي تاري���خ 23.5.2013 اس���تضفنا املؤلف "ه���زاع محمد 
اأو ربي���ع" أس���تاذ الدراس���ات الش���رقية ف���ي جامع���ة "س���نترال 
كونكتك���ت"  ف���ي الوالي���ات املتح���دة احتف���اًء بإص���دار  كتابي���ه 

"الناصرة العثمانية في عيون عربية"  وكتابه االجنليزي " 
 Iconif Images of Nazareth and Thougts on

the Holy Land
وبتاريخ 5.6.2013 قمنا بتكرمي األستاذ سعود األسدي بأمسية  
شعرية موسيقية  استذكرنا خاللها سيرته الذاتية ، حيث حاوره 
اإلذاعي "فهمي فرح"  وقّدم أوالده األغاني املوسيقّية الشعبّية 
والطربّية، كما وقّدم الش���اعر سعود قصيدة خاصة بهذه املناسبة 
أهداها للطائفة األرثوذكس���ية وحارة الروم التي احتضنته ساكنا 

فيها في ريع شبابة.
وبتاري���خ 3.10.2013 قمن���ا باس���تضافة البروفس���ور "ري���اض 

اغباري���ة" عمي���د كلي���ة الصيدلة ف���ي جامعة بن غوري���ون في بير 
السبع حول التداوي باجلينات.

معهد بيت العود
م���ن خالل بيت العود التابع لدارة الثقافة والفنون يقوم الطالب 
بدراس���ة العزف على اآلالت املوس���يقية على يد فنانني وأساتذة 
مختّص���ني عل���ى اآلالت املختلف���ة . ويقدم لهم األس���تاذ الفنان 
س���مير مخ���ول مرّكز مش���روع بيت الع���ود في الدارة دروس���ا في 
املوس���يقى النظري���ة  ودروس عزف جماعّية للط���الب املتقدمني  
نس���بيا  ويقدمون في نهاية الس���نة الدراسية كونسرت  يشارك فيه 

كل طالب بيت العود بعزفهم كٌل على آلته.
وخ���الل الع���ام املاضي بات لدين���ا مجموعة متمكن���ة من طالب 
العزف على آلة العود الذين بدأوا دراس���تهم في املعهد منذ اكثر 
من س���نتني او ثالث فقام االس���تاذ س���مير مخول بتدريبهم على 
العزف املش���ترك وأصبحت لدينا تركيبة موسيقية مشرفة لتمثيل 

الدارة واملجلس. 
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تأسس���ت س���رية الكش���اف ع���ام 1837 وتعتبر من أق���دم وأعرق 
الس���رايا الكش���فية ف���ي الب���الد والي���وم وم���ع وضع خط���ة العمل 
إلدارته���ا احلالي���ة لوح���ظ تطور ملم���وس على جمي���ع االصعدة 
بداًي���ة من زيادة أعداد املنتس���بني وزيادة أع���داد الفرق الصغيرة، 
نوعّي���ة البرامج وخصوًصا التي تهدف خلدمة املجتمع، وصوال 

الى االجنازات واملشاريع الكبيرة والتي نذكر منها: 

حملة الكشاف محبة: 
م���ن خالل مهرجان أيام ميالدية 2013 قامت الس���رية و للس���نة 
الرابع���ة على التوال���ي بتوزيع 220 رزمة غذائي���ة على العائالت 
املس���تورة ف���ي فت���رة العي���د  بدعم مجل���س الطائفة األرثوذكس���ية 
وهمة أبناء السرية في جمع األموال  ، شراء الرزم ،  تغليفها ثم 
توزيعها – واصبح مشروع احملبة تقليدًا سنويًا يصب في خدمة 

املجتمع ويهدف لتربية ابناء السرية على العطاء املتواصل .  

برنامج الكشاف مثقف: 
قام���ت الس���رية في خ���الل مواس���م االمتحان���ات املدرس���ية بفتح 

مقر الس���رية يومًيا وانشاء حلقات دراس���ية من خالل األكادمييني 
في الس���رية وذلك ملس���اعدة أبناء الس���رية في اجتي���از امتحاناتهم 
مبعدالت دراسية أعلى وقد لوحظ  تقدم ملموس في هذا املجال 
من خالل فحص ومقارنة الشهادات املدرسية ألعضاء السرية.

مشروع صرخة بلد بكفي عنف: 
في هذه الفترة تستعد السرية إلطالق مشروعها اجلديد "صرخة 
بلد بكفي عنف" ويش���مل سلسة برامج توعية – محاضرات – 
سلسة افالم قصيرة وبرامج ميدانية تهدف حملاربة ظاهرة العنف 

في مجتمعنا وبلدنا .... ترقبونا  

املخيم الكشفي 2013: 
ه���ذه الس���نة ايًضا قامت الس���رية مبخيمها الكش���في الس���نوي في 
محمي���ة لوبية وه���و مكان مع���د ومجهز للمخيمات الكش���فية و 
من خاللها تعلم أبناء الس���ريه االعتماد عل���ى النفس واحلياة في 
الطبيعة وتعلم املواد الكشفية العديدة من خالل برامج وحتديات 

وضعها املجلس األعلى للسرية .

الكشاف محبة وعطاء
تقدم مستمر في سرية كشاف يسوع الشاب الناصري 
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 العالقة مع السرايا الكشفية:
لقد قامت الس���رية من خالل اجتماع���ات وبرامج دوريه بتطوير 
عالقتها مع س���رايا مختلفة في الب���الد وخارجها ونخص بالذكر 

السرايا الشقيقة  يافا وعكا األرثوذكسيتان.
كما وأعادت السرية عالقتها مع املجموعه الكشفية األرثوذكسية 
ف���ي "بيت جاال" والطليعة األرثوذكس���ية بيت حلم  بعد انقطاع 
دام أكثر من عشر سنوات وقامت بسلسلة زيارات متبادلة وكان 

آخرها مشاركة السرية مسيرة امليالد في بيت حلم . 

تطوير فرق العزف: 
م���ن خالل العم���ل املتواص���ل والتماري���ن اليومية قامت الس���رية 
بتطوي���ر فرقة العزف وخصوًصا فرقة القرب والتي اصبحت ذو 
مس���توى ومكانة عالية – ووصلت الى أكثر من 20 عازف قربة 
في املسيرات األخيرة بفترة عيد امليالد وهو اجناز رفيع املستوى. 

باإلضافة الى املش���اريع التي تقوم بها الس���رية جتتمع السرية أيام 
اجلمع���ة والس���بت لتقوم ببرامجها املعتادة من نش���اطات كش���فية 
ترفيهي���ة تربوي���ة ورياضي���ة والرحالت املتع���ددة وزي���ارات بيتية 

وملؤسسات ومستشفيات باملناسبات املختلفة. 

ان س���رية الكّش���اف  أصبحت إطار مهم من األطر التطوعية في 
مجتمعن���ا وته���دف ف���ي الدرجة األول���ى لصقل ش���خصية الفرد 
ليصبح عضًوا مفيًدا في املجتمع  وكما هو قس���م الكش���اف "أن 
أس���اعد الناس في جميع األحوال " تعمل الس���رية بش���كل دائم 
عل���ى زي���ادة املش���اريع التي تصب ف���ي خدمة املجتم���ع ومحاربة 

الظاهر السلبية التي جتتاح مجتمعنا كالعنف وغيرها . 
الطائف���ة  ب���ه مجل���س  يق���وم  ال���ذي  ال���دور  ذك���ر  مه���م  واخي���رًا 
االرثوذكس���ية وجلنة الكش���اف م���ن دعم مادي ومعن���وي لنجاح 

نشاطات السرية واستمرارية تألقها .
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بدأ النادي السنة الرياضة 2013/2013 بالقدم اليمنى، حيث 
أن قاعته الرياضية احلديثة التي اقيمت على اس���م املرحوم رامي 
وليد غريب، باتت ش���به جاهزة، موفرة أفضل ظروف التدرب 
للمش���تركني في ال���دورات، وال���ذي بلغ عدده���م حوالي 650 
مش���ترك ومش���تركة، اضافة الس���تضافة ورعاية فرق دوري كرة 
الس���لة والتي بلغ عددها هذا املوس���م 11 فريقا وما يقارب 150 

العبة والعبا.
كان ن���ادي مرك���ز االح���داث وال ي���زال البي���ت الداف���يء ألطفال 
الطائفة واحلي وأطفال املدينة عامة، وبهذا يتابع ترسيخ رسالته 
االجتماعي���ة التي ربى عليه���ا اجياال عديدة، وأولها قيم التآخي 
واحملب���ة ب���ني ابناء الش���عب الواح���د، دون تفرقة، وم���ن منطلق 

رعاية الطفولة الصاحلة وقيم الرياضة السامية.

تنش���ط في مركز األحداث جلنة مرافق���ة لعمل النادي مكونة من 
االعضاء املتطوعني: س���ليم جبران رئيس���ا، واالعضاء: س���ليم 
عس���اف، راجي سروجي، وديع عبده، زاهي عديني، جريس 

نصيري، امير ماهلي، عيسى زريني، مبدى جرجورة.
الدورات الرياضية

1. كرة قدم
يضم فرع كرة القدم حوالي 120 مشتركا
مدربون: طوني صليبا، عبد الله عساف

2. كرة سلة
يضم فرع كرة السلة )بدون فرق الدوري( حوالي 90 مشتركا
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مدربون: بشارة عويد، ربيع عبده، الياس مرجية

3. سكيت
يضم فرع السكيت حوالي 100 مشتركة

املدربات: اريج ماهلي سالم، ايناس مزاوي، زاهرة عساف

4. بوكوا
يضم فرع البوكوا حوالي 110 مشتركات

مدربة الفرق: سمر بتريس حلام

5. كاراتيه
ن���ادي مرك���ز االح���داث االرثوذكس���ي يحق���ق اجن���ازا تاريخي���ا 

بحصوله على املرتبة االولى في بطولة اسرائيل للكاراتيه
ش���ارك فري���ق نادي مرك���ز األحداث االرثوذكس���ي ي���وم الثالثاء 
2013/12/3 ببطولة اس���رائيل للكاراتي���ه، والتي اقيمت في 
جامع���ة تل ابيب باش���تراك 16 فريقا من مختل���ف انحاء البالد. 
وق���د حق����������ق فري���ق الن���������ادي )RKF( بقي��������ادة امل���درب خالد 
عثم���ان جناح���ا باه���را ومفاج���أة كبي���رة باح���رازه أكب���ر ع���دد م���ن 

امليداليات في البطولة.
وم���ن أبرز النتائج كانت حصول الالعب أدهم رزق على املرتبة 
االولى، جليل 16-17 سنة، حتت وزن 76 كغم. كما حققت 
الالعب���ة ن���ور اب���و العس������ل اجن���ازا كبيرا بفوزه���ا باملرتب���ة االولى 
ايضا، ألجيال 14-15 س���نة حت�������ت وزن 45 كغم. اضافة الى 
حتقي���ق عدد من الالعبني اجنازات رائعة بحصولهم على املراتب 
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الثانية والثالثة.
يعتبر فريق الكاراتيه في نادي مركز االحداث االرثوذكس���ي من 
أكب���ر وأع���رق فرق الكاراتي���ه في البالد، وهو يض���م حوالي 90 

العبا والعبة من جيل 5 سنوات فما فوق.

املخيم الصيفي "ناصرتي يا حياتي" للعام 2013
حت���ت عن���وان "حق���ي" انطل���ق املخي���م الصيف���ي للع���ام 2013 
باش���تراك 1400 طفل قضوا اجمل وامتع االوقات، على مدار 
3 اس���ابيع، في واحد من اجنح املخيمات الصيفية التي عرفتها 

البالد.

رك���ز املخي���م عل���ى وثيق���ة حق���وق الطف���ل، مبعانيه���ا الطفولي���ة 
املبسطة، مستخدما برنامجا اثرائيا تفاعليا مميزا، قدمه بالتعاون 
مع مس���رح "انسمبل فرينج" باش���راف الفنان النصراوي هشام 

سليمان.

مهرجان اول ايار
اقيم يوم الس���بت 27-4-2013، حي���ث احد اكبر املهرجانات 
وأكثره���ا تنظيم���ا، ش���ارك في���ه مئات االطف���ال من ف���رق النادي 
ومدارس ونوادي الناص���رة. وبحضور آالف الزوار على مدار 

12 ساعة.
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مهرجان يوم الطفل العاملي
 االضخ���م ف���ي النا����دي من���ذ س���نوات، تخلل���ه ع���دة ع���روض 
لالطف���ال عل���ى مدار س���اعتني، م���ن دم���ى وبهلواني���ات ممتعة، 
واختتم بالس���يرك االفريقي الرائع. اضاف���ة لعدة جوائز وزعت 

على االطفال.
كم���ا اقي���م املهرج���ان التقلي���دي الضخم "محط���ات وجوائز"، 
وال���ذي كان الول م���رة في القاع���ة الرياضية اجلديدة على اس���م 

رامي غريب، وشارك فيه مئات األطفال.

حفل فني لدعما للقاعة الرياضية
اس���تضاف الن���ادي حف���ال فني���ا احيت���ه فرق���ة املوس���يقى العربية، 
خصص ريعه لدعم اس���تكمال مشروع القاعة الرياضية اجلديدة 
على اس���م املرحوم رام���ي وليد غريب، حضره املئ���ات من أبناء 
الطائف���ة وأبن���اء املدين���ة، كما ق���دم عدد م���ن اصح���اب املصالح 

والشركات التجارية رعايتة ودعمه للحفل . 
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تق���دم إدارة جمعي���ة الن���ادي االرثوذكس���ي )جمعي���ة دوري كرة 
الس���لة( تهانيها القلبية احلارة مبناسبة عيد الفصح الى عموم أهل 

طائفتنا الكرام.
 واجلمعية حتصل ش���هادة االدارة السليمة من مسجل اجلمعيات 
كل ع���ام وله���ا ميزاني���ة س���نوية مدّقق���ة وتعم���ل عل���ى تهيئ���ة كل 

الظروف املناسبة الجناح الرياضة احمللية . 
و في س���نته اخلامس���ة ضمن ال���دوري العام لكرة الس���لة، يحقق 
"الن���ادي األرثوذكس���ي" ه���ذا الع���ام اجن���ازات رياضي���ة كبيرة، 
تتترجم باحتالل غالبية فرقه مراتب متقدمة في سلم الدوري. 
أبرز هذه االجنازات صنعها فريق الش���بيبة، والذي يسير بخطى 
ثابتة نحو حتقيق إجناز غير مسبوق في تاريخ كرة السلة العربية: 
الصع���ود للدرج���ة املمتازة ! حيث ان���ه يحتل املرتب���ة االولى في 

الدرجة القطرية، والذي صعد اليها العام املاضي.
اجن���ازات كبي���رة اخ���رى حققه���ا فريق���ا الس���يدات و" فتايات أ" 

مبنافسة ال تزال مستمرة على الصعود الى الدرجة املمتازة.
هذه االجنازات الكبيرة حتققت بفضل عمل دؤوب قام به النادي 
على مدار س���نوات، موليا فرقه والعبيه أقصى درجات الرعاية 
واالهتم���ام، التربوي والرياضي، ومبجهود كبي���ر قام به مدّربو 
الن���ادي الواعدي���ن، الذين يبذل���ون كل طاقاته���م ومعرفتهم من 

أجل تطوير فرق والعبي كرة السلة في النادي.
ه���ذه النجاح���ات املمي���زة مت���ت أيضا بفض���ل مس���اهمة  عدد من 
أصدق���اء النادي املخلصني الذين دعمونا ماليا واداريا ومعنويا، 
البيتي���ة واخلارجي���ة،  املباري���ات،  ف���ي كاف���ة  ورافق���وا مس���يرتنا 

وبضمنهم عدد من أهالي الالعبني.
النادي األرثوذكس���ي لكرة الس���لة يتعدى البع���د الرياضي، فهو 
ملتقى اجتماعي دافئ، يحتضن العبيه بأجواء عائلية حقيقية، 
هي عمادنا في التواصل مع كافة الالعبني من مختلف االجيال، 

والذي يصل عدد الى حوالي 150 العبة والعبا.
البي���ت - بل العرين -  لهذا املش���روع الضخ���م، هو نادي مركز 
االح���داث االرثوذكس���ي العري���ق، وبرعاي���ة مجل���س الطائف���ة 
اج���ل  م���ن  االمكاني���ات  كل  يوف���رون  الذي���ن  االرثوذكس���ية، 

النهوض بكرة الس���لة الى أعلى املستويات، وفي مقدمتها اجناز 
احلل���م الق���دمي ببناء قاع���ة رياضية بيتي���ة، هي أحد أهم اس���باب 

التقدم النوعي امللموس الذي نراه هذا  املوسم.

حفلة األعياد
نظم النادي حفال ساهرا مبناسبة اعياد امليالد ورأس السنة للعام 

2014

زيارة وفد فرنسي للفتايات
اس���تقبل الن���ادي وف���دا رياضيا فرنس���يا ضم العبات كرة س���لة، 
ق���ام بزيارة النادي والتعرف على نش���اطاته، وق���ام فريق فتايات 

النادي مبرافقته في جولة سياحية باملدينة.

زيارة سرية رام الله
ح���ل النادي ضيف���ا على س���رية رام الله زار خاللها مقر الس���رية 
ولع���ب مبارت���ان وديت���ان م���ع فرقه���ا، كم���ا زار مرك���ز محم���ود 

درويش ومقر املقاطعة

يوم عمل تطوعي
شارك العش���رات من أعضاء النادي بيوم عمل تطوعي خصص 

للقاعة الرياضية احلديثة

نبذة عن الفرق
فريق "الرجال"

م���درب الفريق: س���عيد ابو ع���رب، يلعب ضمن ف���رق الدرجة 
الثانية في منطقة املروج ويحتل املرتبة الثالثة.

فريق "النساء"
مدرب الفريق: سعيد ابو عرب 

يلع���ب ضمن الدرجة القطرية ويحت���ل املرتبة الثانية وينافس من 
اج���ل الصعود ال���ى الدرجة املمت���ازة. يعتمد الفري���ق على كادر 
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محلي ويتضمن 6 طالبات جامعيات و7 طالبات ثانويات.

فريق "الشبيبة")طالب حادي عشر ثاني عشر(
مدرب الفريق: واكيم حلو

انه لشرف كبير أن يكون للنادي االرثوذكسي فريق شبيبة يدخل 
التاريخ كأول فريق عربي يصعد للدرجة املمتازة. وهذا االجناز 
يضاه���ي بضخامت���ه اجن���از فري���ق س���يدات النادي االرثوذكس���ي 

التاريخي، الذي كان اول فريق يصعد للدرجة املمتازة.

فريق "فتايات أ " )طالبات حادي عشر ثاني عشر(
مدرب الفريق: سعيد ابو عرب 

اجناز ممتاز يحققه ايضا هذا الفريق، والذي يحتل املرتبة االولى 
وهو في طريقه للدرجة املمتازة ! 

فريق "فتية أ ")طالب عاشر(
مدرب الفريق: بشارة عويد

يحت���ل الفري���ق املرتب���ة الرابعة ف���ي قم���ة الدرجة القطري���ة. وهو 
الفريق العربي الوحيد في البالد الذي يلعب في هذه الدرجة

فريق "فتايات ب")طالبات تاسع عاشر(
مدرب الفريق: شفيق داموني، يحتل الفريق املرتبة الرابعة

فريق "فتية ب")طالب تاسع(
مدرب الفريق: واكي����م حل�����و، يحتل الفريق ال��مرتبة الس����ابعة

فريق "اوالد أ"  )طالب سابع ثامن(
مدرب الفريق: بش�����ارة عوي�����د، يحتل الفريق ال��مرتبة اخلام��سة

فريق "بنات" )طالبات سابع ثامن(
مدربة الفريق: س����هير اب����و ع��رب، يحتل الفريق ال�مرتبة الثالث�ة

فريق "صغار اوالد" )طالب خامس سادس(
مدرب الفريق: هيث����م ابو ع����رب، يحتل الفريق املرتبة الثاني�����ة

فريق "صغار بنات" )طالبات خامس سادس(
مدرب الفريق: هيث����م ابو ع�����رب، يحتل الفريق ال�مرتبة الثاني��ة

فريق "الرجـــــــــــــال"مدرب الفريق: سعيد ابو عرب
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فريق "النساء" مدرب الفريق: سعيد ابو عرب 

فريق "فتية أ "مدرب الفريق: بشارة عويد

فريق "فتية ب"مدرب الفريق: واكي����م حل�����و

فريق "اوالد أ"مدرب الفريق: بش�����ارة عوي�����د فريق "بنات"مدربة الفريق: س����هير اب����و ع��رب

30البشـــارة



فريق "الشبيبة" مدرب الفريق: واكيم حلو

فريق "فتيات أ "مدرب الفريق: سعيد ابو عرب 

فريق "فتايات ب"مدرب الفريق: شفيق داموني

فريق "صغار اوالد"مدرب الفريق: هيث����م ابو ع����رب

فريق "صغار بنات"مدرب الفريق: هيث����م ابو ع�����رب
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