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كلمة املربية عفاف توما
رئيسة مجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة

في البدء كان الكلمة. لقد زرع الله في نفوس البشر إمياًنا راسًخا 
بق���ّوة الكلم���ة عل���ى اخت���راق ج���دران القل���وب، والوص���ول إلى 
كّل نف���س. ه���ذه الكلم���ة التي تؤّلف بني البش���ر هي خير وس���يلة 
للتواص���ل س���ّيما وأّن األعي���اد ته���ّل علين���ا قريًب���ا حامل���ة البش���ارة 
والبش���رى. هكذا جاءت هذه النش���رة مؤّلفة ب���ني القلوب حاملة 

رسالة العيد بفرحه وعطائه.
وعلي���ه، يرفع مجلس الطائفة األرثوذكس���ّية، رئيس���ة وأعضاء، 
أس���مى آيات التبري���كات والتهاني ألبناء الطائف���ة الكرام وجميع 
الطوائ���ف مبناس���بة أح���د الش���عانني وعيد البش���ارة وعي���د الفصح 
ال�مجي���د متمن��������ني لك������م أعي����اًدا مجي���دة مبارك���ة وحي���اة ملؤه���ا 

الصحة والسعادة.
نضع بني أيديكم نش���رة الفصح املجيد التي حتتوي على مش���اريع 
وبرنامج نّفذها املجلس في جميع مؤسس���اته وبرنامج مس���تقبلّية 
حّت���ى نهاية الس���نة احلالي���ة إذ خّصصنا لكّل مؤسس���ة مس���احة في 
هذه النش���رة لعرض املش���اريع التي نّفذتها؛ وذلك لتعريف أهلنا 
مب���ا يج���ري ممن نش���اطات، وإطالعهم عل���ى التطّور ال���ذي ميّر به 
املجلس باالعتماد على العمل اجلاّد لتحسني األداء للحفاظ على 

أمالك الطائفة ومؤّسساتها.
يت���رك املجل���س بصمته ويضع ثق���ل وزنه على كّل مش���روع ُيقام؛ 
فنحن نس���عى خلدمة أبناء الطائفة وأبناء البلد جميًعا، ومشروعنا 
ليس احلجر فحس���ب، بل إّن مشروعنا األساس���ّي هم البشر، مبا 
يحمل���ه اإلنس���ان من معنى، فنحن من خالل مؤسس���اتنا نس���اهم 
مس���اهمة فعال���ة في بناء جي���ل حضارّي وطنّي فّع���ال وذلك بزرع 

روح احملبة والتسامح فيهم لبناء مجتمع سليم ومعافى.
مشاريع ُنّفذت 

إمت���ام مش���روع الكهرباء ف���ي القاع���ة الرياضّية على اس���م املرحوم 

رامي وليد غريب، وإمتام معاملة الترخيص للقاعة.
اس���تالم )احلس���بة( من بلدي���ة الناص���رة، وهناك تخطيط ملش���روع 

حيوّي فيها.
تس���ليم موقف البش���ارة للفائز باملناقصة. هذا وقد مّت تشغيله بعد 

االنتهاءمن اكمال املوقف. 
بناء جوارير إضافّية في املدفن اجلديد.

مشاريعنا املستقبلّية 
ترمي���م األيقون���ات املوجودة داخل الكنيس���ة والهيكل، وحتس���ني 
املظه���ر اخلارج���ّي للكنيس���ة، ومعاجل���ة مش���كلة الرطوب���ة وذل���ك 

بإحضار أجهزة خاّصة لهذا الغرض خّصيًصا.
إعادة تفعيل امُلتحف ليكون أهال الستقبال الزّوار.

التحضي���ر الفتتاح القاعة الرياضّية على اس���م املرحوم رامي وليد 
غريب وذلك في األشهر القريبة.

اإلعداد لبناء جوارير إضافّية أخرى في املدفن اجلديد.
املس���ؤولّيات كبيرة واملشاريع كثيرة وهناك مساحة كبيرة لكّل من 

يرغب في املساهمة بالعمل أو االقتراح أو الدعم.
ونح���ن نفتح قلوبنا، ومنّد أيدين���ا لكم أبناء طائفتنا األعزاء لنعمل 
س���وّية للحفاظ على اس���م مجلس الطائفة األرثوذكسّية- إحدى 

املؤسسات الوطنّية العريقة.
مًعا نحافظ على تاريخنا املش����ّرف ونصون����ه، وفي ظّل التحّديات 
الصعبة التي يواجهها ش����عبنا في هذه البالد نحن في أمس احلاجة 
لبناء جسور التفاهم والتعاون كي نرفع اسم ناصرتنا الغالية عالًيا.

هذه ثقتنا الراسخة التي ال تتزحزح.

كل عام وأنتم بألف خير

مبؤّسساتنا نساهم في بناء 
جيل حضارّي وطنّي فّعال يبني، 

بدوره، مجتمًعا سليًما معافى
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بداي���ة أوّد أن أنق���ل ل���كّل واحد منكم ف���ي مدينة البش���ارة الناصرة 
والقاطنني في س���ائر اجللي���ل بركات وحتيات وس���المات صاحب 
الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك املدينة املقدس���ة وسائر 
أعمال فلسطني واألردن مبناسبة قيامة ربنا ومخّلصنا يسوع املسيح 
من بني األموات من القبر املقّدس القابل احلياة في كنيسة القيامة. 
الي���وم ه���و الي���وم البهي���ج امليم���ون، مّت فيه جتديد جنس���نا بواس���طة 
قيام���ة الّرب، وُمنحنا اخللود الالنهائّية، ومنظر الثالوث األقدس 
صانع احلياة، الذي ُجبل به اإلنسان أواًل، والذي سقط من هدفه 
مخدوًع���ا م���ن الش���يطان رئي���س الش���ّر، وهارًبا إلى م���وت النفس 
واجلس���د. يف���رح األبرار قائم���ني ثانية م���ن مخبأ اجلحي���م احلالك 
السواد، الناجت عن االنفصال من النور اإللهّي، "وكان ينطر إلى 

ال�مجازاة التي ك��ان يتطلع إليها، آتًيا  ليرى وجه الله".
لكن األحياء واألموات واخلليقة بأسرها يعّيدون مبتهجني لقيامة 
ربنا اإلله اإلنسان من األموات. فلقد امتأل كّل شيء فرًحا؛ ألنه 
أخذ جتربة القيامة وإعادة خلق كّل ش���يء، وقد ُأختزن باملس���يح. 
أّما األتقياء فإنهم يشتركون بهذا جزئًيا في تذّوقهم إن اشتركوا في 
جسد املسيح السّرّي عن استحقاق. هو ذا سّر احلياة باملسيح الذي 
يدرك. "إن كان أحد في املسيح فهو خليقة جديدة" )كورنتوس 
األول 17:5(. س���بق وتذّوق اخللود بواس���طة جسد ودم املسيح 
املعط���ي احلي���اة عاكًس���ا صورة مجد املس���يح بواس���طة تطهي���ر مرآة 
نفس���ه، أثناء عمله في كرم الفضائل السّري. وبينما كان "املوت 
رهيًبا لإلنس���ان" قبل القيامة، أصبح "اإلنس���ان مخيًفا للموت" 
بع���د القيام���ة، البًس���ا درع الله، احلياة األبدية، ومتس���رباًل س���رًيّا 

باملسيح ذاته املنتصر على املوت" )غالطية 27:3(. 
وقلياًل أيًضا تزمع اخلليقة أن تتمّخض وتتألم، وملكها املخلوع، 
أي اإلنسان حتت عنف موت واجلسد حتى يخضع كل شيء لله، 
الذي "هربت من وجهه السماء واألرض" )رؤيا يوحنا الالهوتّي 
11:20( غير جالبة مجده الذي ال يحارب وال يفسد في مجيئه 
الثان���ي املجيد، حتى يس���ترّد اإلنس���ان مثل الله املتأّل���م في التجّلي 
التاّم باملس���يح، في جتديد العالم. حًقا إن الثمر الكثير املعطى إلى 

الله بواس���طة قيامة املسيح 
حّققه���ا  الت���ي  املخّل���ص 
الثال���وث األقدس  إله��ن���ا 

والتي بواس�����طتها كان يهتّم باحلي�������اة األبدّية لإلنس���انّية 
الّضاّلة. 

"إذ ق���ام املس���يح م���ن ب���ني األم���وات ال مي���وت أيًض���ا، وال يس���ود 
علي���ه امل���وت بع���د"، هك���ذا أتباع���ه األطه���ار إذ ميوت���ون كّل ي���وم 
باجلس���د، وُيصلب���ون م���ن التج���ارب اخلارجّي���ة، ويحارب���ون من 
اآلالم الداخلّي���ة، يصبح���ون منتصري���ن عل���ى اخلطيئ���ة والفس���اد 
احلام���ل امل���وت، بواس���طة ق���ّوة املصل���وب طوًع���ا واملس���يح القائم 
ب���ذات س���لطته، والذي يقيم م���ن اخلطيئة املصلوب���ني ألجله، كي 
"ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبهم" )بطرس الثانية 
19:1(. كثيرون هم أعداؤه، ومحاربو قيامته غير متصاحلني مع 
الرم���س اخلالي، املفت���رون على آدم اجلديد واملش���ككون بقيامته. 
لكّن محّبة القائم س���تنتصر على كّل هؤالء مانحة الطبيعة البشرّية 

بواسطة القيامة رحمة عظمى وفيما بعد ملكوت الله. 
إن كنيس���ة صهيون املقّدسة، مس���كن الله، والقابلة األولى ملغفرة 
اخلطاي���ا ورس���الة القيام���ة، تعي���ش ب���ال انقط���اع بالف���رح القيام���ّي 
الصليب���ّي الناب���ع م���ن القبر قاب���ل احلي���اة، مُتجد املصل���وب ألجلنا 
ويس���وع املس���يح القائ���م مبجد، مس���تّمدة ق���ّوة من الرم���س اخلالي 
ومعترف���ة م���ن أجل قّوته إل���ى زّوار القب���ر املقّدس، س���تحّل ظالم 
الباط���ل العامل���ّي والظ���الل ناش���ري األرواح الش���ريرة، وس���تقّوي 
املس���يح إلى احلقيقة الوحيدة واملتعبني بعيًدا عنه وس���تقّوي اجلميع 

في طريق التسامح واحملّبة نحوه ونحو القريب. 
متمنني لكم قيامة مجيدة ضارعني إلى الّرب يس���وع املسيح القائم 
م���ن بني األموات أن يعطيكم الّصّحة والعافية وميّكنكم من حتقيق 
اآلمال واألهداف التي تصبون إليها، وإن شاء الله لسوف نحتفل 
بهذه املناس���بة وقد عّم الس���الم واالس���تقرار في األراضي املقّدسة 

وفي العالم أجمع. 

املسيح قام .........حًقا قام
املتروبوليت كيرياكوس

متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل
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أهلنا األعزاء 
بالنياب���ة عن أعضاء الهيئة التمثيلّية، وباألصالة عن نفس���ي أمتّنى 
لكم عيًدا س���عيًدا مبارًكا، وأستهّل كلمتي بأمنّية "كّل عام وأنتم 

بألف خير".

قال أمير الشعراء أحمد شوقي: 
وما نيل الـمطالـــــــب بالّتمنــــــــــــي        ولكن تؤخذ الدنيـــــــــــا ِغالبــــــــــــا
أخوات���ي وأخوت���ي األع���زاء، التحّدي���ات أمامن���ا جّم���ة وكبيرة، 
فبالدن���ا تتخّب���ط بالعنصري���ة والتفرق���ة، وش���عبنا الفلس���طينّي في 
البالد يعاني من جتاهل مقصود من ِقبل احلكومات املتعاقبة على 
أصع���دة عّدة منه���ا الصعيد االقتص���ادّي املنعكس ف���ي امليزانيات 
املرصودة للوسط العربي، وصعيد املساواة املنعكس في التمثيل 
غي���ر املنص���ف ف���ي املؤسس���ات احلكومّي���ة، وصعي���د اخلدم���ات 
واحلق���وق املنعك���س ف���ي النقص احل���اّد في الغ���رف التدريس���ّية، 
والبنى التحتّية، وعدم الس���ماح بزيادة مسطحات القرى واملدن 
العربّي���ة ما يزي���د من  النقص احلاّد أيًضا بعدد الش���قق الس���كنّية، 

وغير ذلك الكثير.
أّم���ا جماهيرن���ا العربّي���ة في إس���رائيل فتتخّب���ط في دّوام���ة العنف 
املستش���ري ال���ذي تتعّدد مس���ّبباته، ومنه���ا الفقر والتميي���ز ضّدنا 
على أس���اس قومّي، ومنها ما يتعّلق بنا نحن أنفسنا ما يستوجب 
التوقف عندها والدعوة لهّبة جماهيرّية ضّد العنف الذاتّي املدّمر 
لقيمن���ا وتراثن���ا وتاريخن���ا احلاف���ل بالتس���امح واألخ���ّوة والعيش 
الك���رمي. وللمس���اهمة في الوق���وف ضّد العن���ف يعمل املجلس 
على اس���تقبال كافة فئات شعبنا في مركز األحداث ودارة الثقافة 

والفن���ون وف���ق م���ا ين���ّص عليه دس���تورنا، كم���ا ونس���تقبل الفرق 
الرياضّي���ة من الوس���ط اليهودّي بال���ورود، ومنّثل ش���عبنا بكرامة 

وطنّية وهامة مرفوعة.
تطل���ق علين���ا احلكوم���ات املتعاقب���ة لق���ب األغي���ار )غويي���م( أو 
الاليه���ود، فنح���ن بعرفها: مس���يحّيون، ومس���لمون، ودروز، 
وب���دو....، ويتّم التمييز ضّدنا في كّل ش���يء إال كوننا عرًبا؛ 

فال تفرقة بني أبناء الشعب الواحد في التمييز ضّدنا: 
وأع���رض عليك���م، أخوات���ي وأخوت���ي، بع���ض احلقائ���ق الداّلة 
عل���ى التميي���ز ضّدنا على أس���اس قومّي، فالفقر ب���ني العرب في 
إس���رائيل يبلغ 54.3% مقارنة بالوس���ط اليهودّي إذ تبلغ النس���بة 
في���ه 19.4%. يبل���غ بناء مس���اكن مببادرة جماهيرّي���ة عند العرب 
نس���بة 1.9% ويبلغ عند اليهود 14.9%. س���وق إيجار املس���كن 
ا في الوس���ط العربي لعدم توّفر األراضي واملساكن؛  ضعيفة جًدّ
م���ا يفض���ي بنا إل���ى التطرق ملع���ّدل النفوس ف���ي الغرف���ة الواحدة 
لدى العرب، ونس���بته 1.46 مقابل 0.84 لدى اليهود. قروض 
اإلس���كان تعتم���د عل���ى املص���ارف ف���ي إس���رائيل، ولك���ّن غالبية 
ه���ذه املصارف ترف���ض املوافقة على القروض خاّصة للمس���اكن 
املوج���ودة في الق���رى العربية؛ ما يدفع باألزواج الش���اّبة اجلديدة 
إل���ى التفتيش عن مس���اكن خارج املدن والق���رى العربية، أي في 

املدن اليهودّية1. 

هذا الوعي خلبايا األمور واألحداث وخفاياها في البالد يوّجهنا 
إل���ى التخطيط والعم���ل للحفاظ على انتمائنا لش���عبنا، فنحن ال 
ن���رى مصلحة طائفتنا خارج مصلحة الناصرة وش���عبنا، لنا ما له 

َأْعَربُهم َأْلِسَنًة
 رامي خوري

رئيس الهيئة التمثيلية

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2014/06/Paper_Alaluf_Poverty_Committee.pdf أنظر:   .1
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وعلين���ا ما عليه، وبدورنا نعمل عل���ى الرفع من االنتماء الوطنّي 
���ا،  ألبن���اء طائفتن���ا، ويترج���م ذل���ك بالفّعالي���ات الهادف���ة تربوًيّ
���ا؛ فنرص���د امليزاني���ات املتوّف���رة للحفاظ على  ���ا، وثقافًيّ ورياضًيّ
الكنيس���ة واألمالك أوال، ونطّورها ونحّسنها، ونساهم في بناء 
املس���تقبل ألبن���اء طائفتنا وبلدنا. نؤثر على م���ا يحصل في املدينة 

ونتأثر به؛ فنحن منها ولها. 
فنتعام���ل  ف���ي مجلس���نا  العربّي���ة  ولغتن���ا  عل���ى عروبتن���ا  نحاف���ظ 
ونكت���ب ونتراس���ل باللغة العربّية، فهي بالنس���بة لن���ا نحن العرب 
الفلسطينّيني في إسرائيل لغة أّم حاملة لثقافتنا وهويتنا وانتمائنا، 
وه���ي فضاؤنا العربّي مبكوناتها القومّية والثقافّية والدينّية على ما 
فيه من تعّدد مينحنا خصوصّيتنا وميّدنا بطاقة حيوّية وسط ظروف 
وشروط وجودّية معيقة نش���أت غداة النكبة، وتتمّثل بالغربة في 
الوطن وباحلّيز اللغوّي املتاح وبانحسار مكانتنا ومكانة لغتنا فيه.

أّيتها األخوات وأّيها األخوة
تنته���ي هذا الع���ام ال���دورة الثالثة عش���رة للهيئة التمثيلّي���ة للطائفة 
األرثوذكس���ّية ف���ي الناص���رة، وس���تجري االنتخاب���ات لل���دورة 
الرابع���ة عش���رة للهيئ���ة التمثيلّي���ة، كما ين���ّص عليه دس���تورنا في 
األس���بوع األخي���ر م���ن ش���هر تش���رين أول، وعلي���ه أزم���ع عل���ى 
عقد جلس���ة خاصة للهيئ���ة التمثيلّية له��ذا الش���أن بغية تعيني جلنة 

انتخابات للتحضير لالنتخابات.
ف���ي هذه الدورة أجنزن���ا الكثير من األعمال لصال���ح أبناء الطائفة 
أهّمها االس���تمرار في ترميم الكنيس���ة، واس���تمرار التحضيرات 
إلرس���اء البنية التحتّية للمدف���ن اجلديد، وتطوير مركز األحداث 
والكّش���اف ودارة الثقافة والفنون، وأخ���ّص بالذكر العمل على 
تغيير الدس���تور األساس���ّي ملجلس الطائفة األرثوذكس���ّية والهيئة 
التمثيلّية؛ ففي اجتماع خاص للهيئة التمثيلّية عقد في تاريخ 14 
آذار 2012 ّكّلف لهذه املهّمة كّل من الس���ادة التالية أس���ماؤهم: 
القاض���ي املتقاعد رائق جرجورة، رئيس املجلس الس���ابق املربي 
أديب حّزان، رئيس املجلس الس���ابق احملاس���ب جورج دّبيني، 
عض���و املجل���س الس���ابق الس���ّيد طون���ي عب���ود، احملامي إيه���اب 
س���خنيني، القاضي املس���جل رامي ناصر، رئيس الهيئة التمثيلّية 
رامي خوري بالعمل على تعديل الدس���تور. ورّكز عمل اللجنة 
احملامي رامي شومر مبهّمة أمني سر اللجنة. وقد عقدت اللجنة 

40 جلس���ة، وفي جلستها األخيرة املنعقدة في 18 آذار 2014 
ق���ّررت اللجن���ة وض���ع الن���ّص اجلدي���د املقت���رح ب���ني ي���دّي الهيئة 

التمثيلّية إلقراره في جلسة قانونّية ورسمّية.
وتتوّج���ه الهيئ���ة التمثيلّي���ة بالش���كر اجلزي���ل ل���كل أعض���اء جلن���ة 
الدس���تور عل���ى عمله���م وعطائه���م، كم���ا ويتوّجه رئي���س الهيئة 
التمثيلّية وجلنة الدس���تور بجزيل الش���كر إلى البروفيسور جورج 

قنازع على مساعدته في تدقيق وتصحيح الدستور لغوًيا.

وم���ن ه���ذا املنب���ر أهي���ب بأبن���اء الطائفة الك���رام بااللتف���اف حول 
املجل���س واملس���اهمة في إجن���اح عمله واملش���اركة ف���ي الفعاليات 
الت���ي يقيمه���ا عل���ى م���دار الع���ام، فه���ذه املؤس���س���ة  الوطنّي�����������ة 
له���ا مصداقيته���ا في املدين���ة عام���ة وه���ي لك��������م ومنك���������م، كما 
وأدعوكم أيًضا إلى التعاون مع جلنة االنتخابات التي ستش���ّكلها 
الهيئ���ة التمثيلي���ة للتحضي���ر لالنتخاب�����ات؛ فوحدة أبن���اء الطائفة 

على رأس سلم أولوياتنا.
وبعد كل ما جاء وبتقولولي جتنيد!

 حي���ث ت���ّوج مجل���س الطائفة االرثوذكس���ية نضالة ض���د التجنيد 
في اش���تراكه بأعم���ال "املؤمتر الوطني ملناهض���ة التجنيد واخلدمة 
املدني���ة" في 6 حزيران 2014 حتت س���قف جلن���ة املتابعة العليا، 

في مدينة سخنني، فهناك إجماع وطنّي وشعبّي ضّد التجنيد.
 س���نحافظ عل���ى خصوصيتن���ا من خ���الل احملافظة على ش���عبنا، 
وح���دة حالنا هي الكنز ال���ذي عليه نحافظ فمن يري���د تفرقتنا لن 
ينجح. احملاوالت املس���تمرة من البعض إل���ى جّر أبنائنا للتجنيد 
ا منيًع���ا بوعين���ا وحكمتن���ا ووح���دة  فش���لت، وس���نبقى له���م س���ًدّ

شعبنا، ومن معهم ليس مّنا.
أختم فأقول: أحب ش���عبي حًبّا ملك مش���اعري، وأؤمن بأخّوة 

الشعوب إميانا عميًقا ال حتّفظ فيه.

يقول أبو الطيب املتنبي
َأَحُقّ ع�اٍف بَِدمِع���َك الِهَم������ُم              َأحَدُث َشيٍء َعهًدا بِها الِق������َدُم 
َوإّن�ما الن����اُس بِال�ُم����لوِك َوم�ا              ُتفِلُح ُع����رٌب ُملوُكه�����ا َعَج������ُم 

نيسان 2015
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 همسة ال بد منها......
رائـــــق جرجـــــورة

رئيــــــس اللجنـــــة التفيذيـــــة للمؤتـمر االرثوذكســـــي

االخوات واالخوه،ابناء جميع الطوائف املســـيحية، احملتفلون 
بعيد البشارة  والفصح املجيد؛ 

اوآل وقبل كل شئ ،اللجنة التنفيذيه تشجب وتدين ، مبزيد من 
احلزن وااللم، مذابح االطفال واالبرياء باجلمله ،اخلطف، مبا 
في ذلك رجال الدين واملطارنه وس���جنهم واذاللهم واغتصاب 
النساء والفتيات وتشريد السكان من مساكنهم واالستيالء على 
امالكهم بالقوه.ان هذه اجلرائ���م مرفوضه ابدآمهما كان الدافع 

والهدف واملنفذ.

رح���م الل���ه الضحايا واس���كنهم  فس���يح جنانه واله���م عائالتهم 
الصبر والسلوان ، متمنني الشفاء  للجرحى واملصابني واملعتدى 
عليهم.كم���ا وندعو  كل صاح���ب ضمير حي،بغض النظر عن 
انتمائ���ه الدين���ي والقوم���ي، ان يش���جب وان يس���تنكر االعم���ال 

االجراميه التي ترتكب ضد السكان االمنني. 

مع هذا وبالرغم مما حدث وما قد يحدث، ال سمح الله ، يجب 
ان تس���تمر احلي���اه: فاس���محوا ل���ي ان  اتق���دم  لكل ف���رد منكم ، 
باس���م اللجنة  التنفيذية للمؤمتر االرثوذكسي ، بأحلى وأخلص  
التهان���ي  بعي���د  البش���ارة  والفصح املجيد   على أم���ل ورجاء  ان 
تغي���ر  الرئاس���ات الروحية ، ل���كل الطوائف املس���يحية، موقفها 
املعارض من  مطلب ش���عبي قوي يدعو  لتوحيد االعياد، حتى 

حتتفل بالعيد كل الطوائف املسيحية ، معًا وفي نفس الوقت .

الكنائ���س  2012 اص���در مجم���ع رؤوس���اء  6 ش���باط  بتاري���خ  
الكاثوليكي���ة  بيان���ًا يدعو لتوحي���د موعد  عي���د  الفصح املجيد . 
كانت خطوة مباركة  تلقيناها جميعًا بفرح  شديد  بالرغم من ان 
هذا القرار اتخذ بدون التنسيق مع الرئاسة الروحية االرثوذكسية 
او م���ع اللجن���ة التنفيذية  للمؤمتر االرثوذكس���ي  الت���ي كانت وما 
زال���ت حت���اول  اقناع الرئاس���ة  الروحي���ة  االرثوذكس���ية  باملوافقة  

على توحي���د  االعياد 
ولك���ن، مع االس���ف 
الش�����������ديد، ك��������������ان 

للرئاس���ة الروحي���ة اس���بابًا  غي���ر مقنع���ة ولهذا ف���ان  اكثري���ة ابناء 
الطائف���ة العربي���ة  االرثوذكس���ية  يعيدون ليس فق���ط عيد الفصح  

حسب التقومي  الغربي  امنا ايضًا عيد امليالد  املجيد .
ان  مطلب توحيد االعياد  ليس شعارًا امنا مطلبًا صادقآ ومخلصآ 

يؤمن به ويطالبوا بتحقيقه  ابناء الطوائف املسيحية.  

وفجأة وبدون س���ابق اعالم ، أصدر مجلس  رؤوساء الكنائس  
الكاثوليكي���ة بتاريخ 17.9.2014 قرارًا يلغي  بيانه االول ويعيد  
الوضع الى سابق عهده ، وهذا  ايضًا بدون  التشاور  مع الطائفة 
االرثوذكسية . اعتقد- بكل تواضع واحترام - ان هذه  اخلطوة  
ليس���ت فق���ط  غير صحيح���ة بل مضرة وتعيد رمب���ا بدون قصد – 
اخلالف���ات ب���ني  ابن���اء الطوائ���ف . أعتقد ،  بل اؤم���ن ، ان ابناء 
الطوائف املس���يحية  على مدى كبير  من املس���ؤولية  والعقالنية، 
حت���ى يب���ادروا معًا لوضع حد لهذا االنقس���ام ال���ذي ال مبرر له: 

المبرر ديني  وال مبرر اجتماعي .

ال يس���عني هن���ا اال ان اش���ير  ال���ى مق���ال صديقي الدكت���ور حامت 
خوري الذي نشره  في جريدة "االخبار" وموقعها االلكتروني 
بتاريخ 13.3.2015، اس���تعرض في���ه ، بحكمه وموضوعيه ، 

النقاط واالبعاد السلبية في القرار .
الدكتور  حامت  يش���ير في مقاله  الى موقف واقوال االخ يوسف 
خ���وري، رئيس املجلس امللي الوطني في حيفا، وش���جبه لهذا 

القرار االنفصالي ودعمه وتأييده للوحده. .

اللجنة التنفيذية،اذ تتبنى موقف الدكتور حامت  واالخ يوس���ف 
خوري. س���تدرس  دعوة  الى عقد  مؤمترعلماني يضم املمثلني 
للطوائ���ف املس���يحية، وال مان���ع من اش���تراك الرئاس���ات الدينيه 
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في امليالد  هنيًئا... في اآلالم ذكرنا...
في القيامة  فرحنا 

املسيح  قام حًقا قام ملك السالم 

ها نحن نذهب لقبر السّيد املسيح لنرى أعظم نور في الوجود، 
نور قيامة املسيح.  بقيامة املسيح تغّلب على إبليس، وقد غلب 

مّرة في الصوم، ومّرة يوم الصلب، ومّرة يوم القيامة.

في العيد نفرح بقيامة املس���يح فقد قال بولس الرس���ول: "إن لم 
يق���م ال���رب فإميانكم باطل" )أكور 15-17(؛ ل���ذا يجدر بنا أن 
نط���رح عّن���ا كّل حزن وكّل هّم؛ ألّن املس���يح  قام ول���م يعد يتأّلم 
بع���د، لق���د غل�����ب اخلطيئ���ة إذ نال لن���ا نعم���ة الغف���ران األبدّي، 

وغلب ال�موت.
باس���م أخوت���ي الكهنة نرف���ع صالتنا إلى املس���يح القائ���م من بني 
األم���وات متمّن���ني لك���م  فصًح���ا مل���ؤه فرح قيام���ة املس���يح منيًرا 
حياتك���م بن���ور القيام���ة، داع���ني ال���ّرب أن يثّب���ت خط���ى اجلميع 
ويوّحدها من أجل احلّد من معان�����اة الشعوب والعيش بكرامة. 

دعواتن���ا  ان تش���رق على رب���وع العالم ش���مس احملّبة، وينتش���ر 
التسامح، ويعّم السالم بني كّل البشر.

األب لعازر عواد

،ان رغبت في ذلك، لبحث اخلطوات الضروريه لتحقيق امال 
ورغبة ابناءالطوائف املسيحيه. 

اس���مح  لنفس���ي – وأس���تأذن  الدكت���ور ح���امت ، ان اقتب���س  م���ن 
جواهره في مقاله  وأتس���اءل مثله:"وهل هناك مسيح كاثوليكي 
وآخر ارثوذكسي وثالث أرمني الخ.....؟ أزاء هذا االنفصال 
املكروه املفروض علينا . ال بد أن نتس���اءل هل مس���يحنا  مس���يح 

واحد ام  مسيحان  وأكثر ؟!! فهل من مجيب "؟!

في لقاء  مع غبطة  البطريرك رفض غبطته مطلبنا لتوحيد االعياد  
معل���ال ذلك بض���رورة "عقد مؤمتر مس���كوني  التخ���اذ مثل هذا 
القرار "  وملا  س���ألته متى يعقد هذا املؤمتر أجاب رمبا  بعد 20-
30 سنه ؟ لن نقبل!؟!  نريد توحيد  االعياد حااًل دون تأخير. 
وف���ي ه���ذه املناس���بة يس���رني ان أعل���ن  البن���اء  الطائف���ة العربي���ه 
االرثوذكسية في اسرائيل انه بتاريخ 25.4.2015 سيعقد املؤمتر 

الثامن للمؤمتر االرثوذكس���ي في الناصره.يش���رفنا ويس���عدنا ان  
ندعو جميع افرادالطائفة حلضور جلسة االفتتاح في متام الساعه 

العاشره في قاعة مجلس  الطائفة .

اق���دم، باس���مي وبالنياب���ة ع���ن اللجن���ة  ل���ي ان  ب���د  وختام���ُا ال 
التنفيذي���ة  تهانين���ا القلبي���ة للقائمه املش���تركه لنجاحه���ا املميز في 
االنتخاب���ات البرملاني���ة متمنيني لها النجاح في التصدي لسياس���ة 
التمييز  العنصري  واالعتداءات املتواصلة على حقوقنا القومية 
والفردي���ة مؤكدي���ن اننا لن نس���كت ولن نتغاضى عن سياس���تها 
الت���ي تهدف ال���ى تصفية الوجود العربي ف���ي بالدنا. هذه بالدنا 

وهذا وطننا ولن نقبل بغيره.

كل عام وأنتم بخير
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خدمات الكنيسـة في أسبوع اآلالم 
والفصـح املقدس

األحد 5/4

أحد الش���عانني، ُتقام خدمة القّداس اإللهّي الس���اعة الثامنة والنصف صباًحا في كنيس���ة البش���ارة برئاس���ة س���يادة 
املطران كرياكوس، وبعدها الدورة التقليدّية خارج أسوار الكنيسة.

نرجو من جميع األخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانّية في متام الساعة الثامنة صباًحا ملرافقة سيادة املطران 
كرياكوس إلى كنيسة البشارة.

خدمة صالة اخلنت الساعة السابعة مساء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

االثنني 6/4
االثنني العظيم املقّدس، ُتقام خدمة قّداس البروجزميني الس���اعة الثامنة والنصف صباًحا، وفي الس���اعة السابعة 

مساء ُتقام خدمة صالة الغروب لعيد بشارة والدة اإلله.
وفي دير املطرانّية ُيقام قّداس البرجيازميني الساعة العاشرة صباًحا برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

الثالثاء 7/4
عي���د بش���ارة وال���دة اإلله، ُتقام خدم���ة القّداس اإللهّي الس���اعة الثامنة والنص���ف صباًحا برئاس���ة صاحب الغبطة 
البطريرك ثيوفيلوس، وبعدها الدورة التقليدّية خارج أس���وار الكنيس���ة، وفي الس���اعة الس���ابعة مساء ُتقام خدمة 

صالة اخلنت

األربعاء 8/4
ُتق���ام خدم���ة ق���ّداس البروجزميني األخيرة وعيد املالك جبرائيل الس���اعة الثامنة والنصف صباًحا برئاس���ة س���يادة 
املطران كرياكوس في كنيس���ة البش���ارة، وُتقام صالة الزيت املقّدس الساعة الرابعة والنصف في كنيسة البشارة، 

وُتقام صالة اخلنت وخدمة القّداس اإللهّي خلميس األسرار في دير املطرانّية الساعة احلادية عشرة لياًل.

اخلميس 9/4
اخلمي���س العظي���م املقّدس، ُتقام خدمة الق���ّداس اإللهّي في الس���اعة الثامنة صباًحا للقديس باس���يليوس الكبير. 
وفي املساء ُتقام خدمة قراءة االثني عشر إجنياًل الساعة السادسة والنصف مساء في كنيسة البشارة. برئاسة سيادة 

املطران كرياكوس

اجلمعة 10/4
 اجلمعة العظيمة املقّدسة، تتّم زيارة املدفن )القدمي واجلديد( الساعة السادسة والنصف صباًحا )الرجاء إحضار 
قائمة بأس���ماء املوتى(، وفي الس���اعة الثامنة صباًحا ُتقام خدمة قراءة الس���اعات الكبرى وصالة الغروب وإنزال 
املصلوب عن الصليب برئاسة سيادة املطران كرياكوس، وُتقام خدمة جّناز املسيح الساعة السابعة مساء، بعدها 

الدورة التقليدية خارج أسوار كنيسة البشارة مبشاركة فرقة الكّشاف.

السبت العظيم املقّدس، "سبت النور"، ُتقام خدمة صالة الغروب وخدمة القّداس اإللهّي للقديس باسيليوس السبت  11/4
الكبير الس���اعة الس���ابعة صباًحا )س���وف تتّم مناولة املؤمنني بعد خدمة القّداس اإللهّي(. وفي دير املطرانّية ُتقام 
خدمة القّداس الس���اعة السادس���ة صباًحا، يقوم بعدها راعينا املوّقر بالذهاب إلى القدس إلحضار النور املقّدس 
إلى كنيس���ة البشارة. في الس���اعة اخلامسة استقبال النور املقّدس، وفي الس���اعة احلادية عشرة والنصف لياًل ُتقام 

صالة الهجمة، ومن بعدها ُتقام خدمة القّداس اإللهّي لعيد الفصح املجيد برئاسة سيادة املطران كرياكوس

األحد 12/4
عيد الفصح املجيد، ُتقام خدمة الباعوث وصالة غروب احملّبة الساعة اخلامسة من بعد الظهر.

نرجو من جميع األخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانّية في الس���اعة الرابعة والنصف من بعد الظهر ملرافقة 
سيادة املطران كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

ثان���ي أي���ام عيد الفص���ح املجيد، ُتقام خدمة القّداس اإللهّي الس���اعة الثامنة والنصف صباًحا في كنيس���ة البش���ارة االثنني 13/4
برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

ثال���ث أي���ام عيد الفص���ح املجيد، ُتقام خدم���ة القّداس اإللهّي الس���اعة الثامن���ة والنصف صباًحا في دي���ر املطرانّية الثالثاء 14/4
برئاسة سيادة املطران كرياكوس، وبعد انتهاء القّداس يستقبل سيادته أبناء الطائفة في ديوان املطرانّية للمعايدة.

عي���د ينب���وع والدة اإلله، ُتقام خدمة القّداس اإللهّي في املغارة الس���اعة الثامنة والنصف صباًحا في مغارة كنيس���ة اجلمعة 17/4
البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

عيد القديس العظيم في الشهداء جوارجيوس، ُتقام خدمة القّداس اإللهّي في دير املطرانّية الساعة الثامنة الثالثاء 6/5
والنصف صباًحا برئاسة سيادة املطران كرياكوس

املسيح قام.. حقًا قام

املسيح قام .... حًقا قام

8



املسيح قام.. حقًا قام
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النـادي العائلـي

خل���ق الل���ه الناس، وجمعه���م ضمن عائل���ة ليكونوا ي���ًدا واحدة 
وقلًب���ا واحًدا ينبض فرًحا باللق���اء واجتماع أفراد البيت الواحد، 
لتصاف���ح اليُد اليَد بش���وق وحنّو، وفي البي���ت الواقع إلى جانب 
ع���ني العذراء وبجوار الكنيس���ة العربّية األرثوذكس���ّية يقوم نادي 

العائلة. 
يض���ع النادي نصب عيني���ه هدًفا هو التجّدد واالس���تمرار والبقاء 
وم���ّد يد داعمة معينة لآلخرين، وش���عارنا أن نبقى عائلة واحدة 

تؤمن بالتقّدم  واالستمرار.

نشاطاتنا:
في كّل يوم أربعاء من كل أسبوع جتتمع عائالت نصراوّية في هذا 
البي���ت العامر. وفي كّل أس���بوع يكون لنا نش���اطات وفعاليات، 

منها الثقافّية واالجتماعّية والترفيهّية والسياس���ّية والتربوّية في، 
كذلك لنا نشاطات خالل السنة مع نوادي عائالت أخرى.

ومن نشاطاتنا أيًضا أّننا نقوم برحالت شبه سنوية إلى مدينة املهد 
– بيت حلم، وأخرى داخلّية ضمن حدود البالد. 

وأب���رز نش���اطاتنا احلفل���ة الن���ادي الس���نوّية جتمعن���ا عل���ى احملّب���ة 
والعطاء، جنّدد فيها العهد على البقاء سوّية بهدف العطاء وروح 

احملّبة. 
وم���ن خ���الل ه���ذه النش���رة ندعوك���م لالنضم���ام إلى ه���ذا البيت 

الدافئ ليزداد مبشاركتكم دفًئا ومتانة.

جلنة نادي العائلة  األرثوذكسّي 



مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

جلنة الكنيسة
ان جلن���ة الكنيس���ة تعمل مش���كورة ف���ي خدمة الكنيس���ة وكل من 

يؤمها جنبا الى جنب مع القندلفتية
يجتمع املصلني يوم االحد بعد القداس مباشرة في قاعة البشارة 
مم���ا يزيد ألفة وتقارب بني ابناء واملصل���ني وبهذا اللقاء يتم اعالم 
املجتمعني عن الفعاليات ونشاطات ومشاريع املجلس والكنيسة
ان تواجد اعضاء اللجنة داخل الكنيس���ة يوفر للس���ياح واملصلني 
جمي���ع اخلدمات والراحة في الصلوات واالحتفاالت واالفراح 
واالتراح، يرعى اعضاء اللجنة تبرعات الكنيس���ة ويهتمون بعد 
بتوثيق التبرعات بس���جالت خاصة ومن ثم ايداعها في البنوك.
ان ه���ذا العم���ل ال���دؤوب الص���ادر من القل���ب واخلدم���ة املقدمة 

لكنيستنا واهلنا عمل خير محض.
وال نن���س اعض���اء جوق���ة البش���ارة الذي���ن يش���اركون ف���ي جميع 
الصل���وات واالحتف���االت يتمرنون لس���اعات طويل���ة من وقتهم 

احلاص دون مقابل.
فشكرا لكم جميًعا ودمتم لفعل اخلير

10



11 2015البشـــارة



مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

أقام مجل���س الطائف���ة األرثوذكس���ّية في تاري���خ 12.10.2014 
احتف���ااًل مهيًب���ا مبناس���بة اليوبي���ل الذهب���ّي )50 عاًم���ا( لس���يامة 
املتروبولي���ت كرياك���وس كاهًن���ا واليوبي���ل الفّض���ّي )25 عاًم���ا( 
لس���يامته مطراًن���ا، وذل���ك بحضور صاح���ب الغبط���ة البطريرك 
ثيوفيلي���س الثال���ث- بطريرك القدس وس���ائر أعمال فلس���طني، 
وس���يادة املط���ران ج���ورج بقعوني الكّل���ي الوقار- مط���ران رّعّية 
الروم امللكّيني الكاثوليك في أبرشّية عّكا وحيفا وسائر اجلليل، 
وس���يادة املط���ران بول���س ماركوتس���و الكّل���ّي الوق���ار- النائ���ب 
البطريرك���ّي لرّعّي���ة الالتني، ولفي���ف من الكهن���ة ورجال الدين 
والش���خصيات الرس���مّية واالجتماعية، وحش���د غفي���ر من أبناء 

الرّعّية والضيوف.
هذا وقد س���بق االحتفال بهذه املناسبة قّداس احتفالّي في كنيسة 
البشارة للروم األرثوذكس ترّأسه سيادة املتروبوليت كرياكوس 

وش���اركه لفيف من الكهنة األجاّلء. وبعد انتهاء القّداس توّجه 
املش���اركون إل���ى قاع���ة مركز األح���داث لتتّمة مراس���م االحتفال 
تتقّدمهم فرقة الِقرب التابعة لس���رّية كّش���افة ومرش���دات يس���وع 

الناصرّي األرثوذكسّية في عرض مهيب.
أدار االحتفال السّيد رامي خوري رئيس الهيئة التمثيلّية للطائفة 
األرثوذكس���ّية، ال���ذي هّنأ، ب���دوره، س���يادَته باملناس���بة الكرمية 
باس���مه وباس���م الهيئ���ة التمثيلّية للطائف���ة. بعدها قامت الس���ّيدة 
عف���اف توم���ا رئيس���ة املجل���س بإلق���اء كلمة هن���أت فيها س���يادته 
باملناس���بة الس���عيدة، وحتّدثت ع���ن العالقة الطّيب���ة والتعاون بني 
مجل���س الطائف���ة وس���يادة املط���ران كرياكوس األمر ال���ذي يعود 
بالفائ���دة عل���ى الطائفة. كما وحتّدث الس���ّيد أديب ح���ّزان الذي 
ش���غل منص���ب رئي���س مجلس الطائف���ة في الفت���رة الت���ي مّت فيها 
تعي���ني س���يادته مطراًنا في الناص���رة، حني كان املرض قد اش���تّد 

لسنني عديدة يا سّيد
االحتفاء بسيادة املتروبوليت كرياكوس مبناسبة اليوبيل الذهبّي للكهنوت 

والفّضّي لسيامتة مطراًنا
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على س���يادة املطران الراحل أس���يدورس، رحم���ه الله، ما حدا 
مبجل���س الطائف���ة بالتوّج���ه بطل���ٍب لغبط���ة البطري���رك املرح���وم 
ثيوذوروس لتعيني س���يادة املطران كرياكوس مطراًنا في الناصرة 

خلًفا للمطران أسيدورس رحمه الله. وهذا ما كان.
وقد قام سيادة املطران ماركوتسو، بدوره، بتقدمي تهنئة للمحتفى 
به مس���تذكًرا كيف تعّرف على سيادته في كنيسة القيامة في مدينة 
الق���دس حيث خدم كالهما، وكي���ف توّطدت العالقة بينهما مع 
انتقالهما للخدمة في مدينة البش���ارة- الناص���رة. في ختام كلمته 
قّدم سيادة املطران ماركوتسو باسم غبطة البطريرك الالتينّي فؤاد 
ط���وال هدّية عبارة ع���ن ميدالية تخّلد ذكرى اللق���اء التاريخّي بني 

قداسة البابا فرنسيس بطريرك القسطنطينّية املسكونّي برتلماوس 
األول ال���ذي ُعق���د في القص���ادة الرس���ولّية في مدين���ة القدس في 

اخلامس والعشرين من شهر أّيار من العام 2014.
أّم���ا كلمة غبطة البطريرك ثيوفيلي���س الثالث فقد ألقاها نيابة عنه 
قدس األب عيسى مصلح، وقد قّلد غبطته، في ختام الكلمة، 

سيادة املطران ثالث أيقونات احتفاء باملناسبة. 
بدوره، ش���كر س���يادة املطران كرياكوس املهّنئني الذين شاركوه 
املناسبة، ومجلس الطائفة الذي أقام هذا احلفل تكرمًيا له. وفي 
ختام االحتفال قّدم احلضور التهاني لس���يادته بهذه املناسبة وهو 

بدوره أهدى املهّنئني أيقونة الراعي الصالح.   
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

201220132014البند

186،38651،673    142،389أرصدة البنوك

2765،6102556،5372666،140الديون للمجلس

3918،8434342،5355818،280أمالك املجلس

6826،8427085،4588536،093املجموع

2088،1801826،3851351،694الديون املستحقة على املجلس

4738،6625259،0737184،399رصيد األمالك الصافي

من 2012 لغاية 2014

التوّجه: زيادة بالواردات، ترش���يد باملصروفات، وفر متزايد، 
ارتفاع رصيد األمالك الصافي مبليونني ونصف )ما يعادل نس���بة 

52% باملئة(.

فيم���ا يلي بعض املعطي���ات املالّية عن ال���واردات واملصروفات، 
وعن امليزانيات الفعلّية، وعن بعض املشاريع التي نّفذت خالل 

السنوات الثالث األخيرة:

الواردات واملصروفات:

تشير املعطيات املالّية الواردة أعاله إلى الفعاليات واملشروعات 
الت���ي نّفذها املجلس خالل الفترة املذكورة أعاله، وذلك تكملة 
ملا نفّذه من قبل، وال يزال مس���تمًرا في���ه. وما دام املجلس يفّكر 

ويخّطط ويعمل وينّفذ فلن يتوّقف أبًدا.
يتض���ح م���ن ق���راءة املعطي���ات أع���اله أن���ه ف���ي الس���نوات 2013 
َو2014 أصبح لدينا وفر مالّي بلغ 520 ألف شاقل سنة 2013 
َو 799 ألف شاقل سنة 2014 )بعد تغطية العجز املالّي من عام 
2012(؛ وذلك نتيجة للخطوات الناجعة التي اتخذها املجلس 
في تلك السنوات والتي أثبتت هذه األرقام أنها كانت خطوات 

اقتصادّية مالّية صحيحة دون املّس بالفعاليات واإلجنازات التي 
خّطط لها املجلس والتي ُنّفذت بنجاعة تاّمة يشهد لها اجلميع.

الـميزانيات الفعلّية:
ُيظه���ر تلخي���ص امليزانيات الفعلّية للس���نوات الثالث أعاله بكّل 
وضوح الزيادة في األمالك من س���نة ألخرى داللة على النجاح 
ف���ي إدارة تلك األم���الك واحملافظة عليه���ا وزيادته���ا ملنفعة أبناء 

الطائفة الكرام.
وفي ما يلي تفصيل بامليزانّيات الفعلّية:

201220132014البند
6000،3466707،5946584،391الواردات

6082،6566187،1835785،230املصروفات
520،411799،161)82،310(الرصيد

إعداد منر ناصر، نائب رئيسة املجلس

معطيات مالية عن الثالث سنوات األخيرة

14



ُتظه���ر األرقام أع���اله أّن الرصيد الصافي لألم���الك قد ازداد من 
مبلغ 4739 ألف شاقل سنة 2012 إلى مبلغ 7184 ألف شاقل 
سنة 2014 أي بزيادة مقدارها 2446 ألف شاقل وهو ما يعادل 
نس���بة 52%، وتأت���ي هذه الزي���ادة نتيجة للمش���اريع التي نّفذها 
املجل���س مثل بن���اء القاعة الرياضّي���ة وغيرها من جه���ة، ونتيجة 
النخف���اض الديون املس���تحّقة على املجلس والت���ي تقلصت من 
2088 ألف شاقل سنة 2012 إلى مبلغ 1352 ألف شاقل سنة 
2014 أي بفارق مقداره 736 ألف ش���اقل أي ما يعادل نس���بة 

مّما يدّل على جناعة بالعمل وعلى اإلدارة السليمة.  ،%35

الـمشاريع التي مت تنفيذها:

أ. بناء القاعة الرياضية:
في 28.12.2010 تّبرع السّيد وليد غريب وزوجته من الناصرة 
مببلغ 200 ألف ش���اقل لبناء قاعة رياضّية تخليًدا لذكرى ابنهما 

رامي غرّيب رحمه الله.

ف���ي س���نة 2012 ابت���دئ بالعم���ل لبناء القاع���ة وحتى نهاية س���نة 
2014 بلغت املبالغ التي ُصرفت على بناء القاعة 3478 ألف 
ش���اقل ُمّول منه���ا مبلغ 809 ألف ش���اقل من مجم���ل التبرعات 
والباق���ي 2669 أل���ف ش���اقل م���ن صن���دوق املجل���س. إّن قيمة 
هذا البناء ليس���ت باملال فقط، بل بالفائ���دة التي بدأ أبناء الطائفة 

بجنيها منها في فرع الرياضة والفعاليات األخرى.

ب. موقف سيارات البشارة:
بع���د أن مّتت املفاوضات مع املس���تأجر الق���دمي )القحاز( بتخلية 
املأج���ور، بدأ املجل���س خّطة لتحويله إلى موقف س���ّيارات حلّل 
إحدى األزمات التي تعاني منها منطقة الكنيس���ة واجلوار، وقد 
مّت ذلك عن طريق نشر عطاء قانونّي حظي به أحد أبناء الطائفة، 

وقد بدأ بتفعيله في شهر كانون ثاني سنة 2015.

وق���د ُص���رف م���ن أجل ترمي���م املوق���ف وجتهي���زه ليك���ون صاحًلا 
لالستعمال كموقف س���يارات يستوفي جميع الشروط املطلوبة 

مبلغ 456 ألف شاقل؛ وذلك حّتى نهاية سنة 2014.

بالعشـــب  الســـاحة  وتغطيـــة  احلضانـــة  ترميـــم  جــــ. 
األخضر:

ُرمّمت احلضانة لتلّبي طلبات وش���روط وزارة املعارف، وُصرف 
عليه���ا حت���ى نهاي���ة س���نة 2014 مبلغ مق���داره 170 ألف ش���اقل 
حتى حصلنا على الش���هادات الرس���مّية الالزمة للحصول على 
املخّصص���ات م���ن ال���وزارة؛ وبذل���ك حصل���ت احلضان���ة عل���ى 

مخّصصات مبقدار 1300 ألف شاقل.

إل���ى جان���ب احلضان���ة  وق���د غّط���ى املجل���س الس���احة الواقع���ة 
بالعش���ب األخض���ر؛ مما س���ّهل على األطف���ال القي���ام بالتمارين 
الرياضّي���ة والفعاليات األخرى على أرض س���هله ومريحة منًعا 
لإلص���ابات، وقد كّل���ف ال�مش��������روع حوالي 100 ألف شاقل.

ه���ذا باختص���ار غيض من فيض من املش���اريع التي ق���ام املجلس 
بإجنازها خالل تلك السنوات الثالث األخيرة، وهو ما زال في 
صدد إكمال مشروع بناء مدرسة البشارة على قمة جبل القفزة، 
على الرغم من كّل الصعوب�������ات املعيقة من النواحي الهندسّية.

اإلدارة الس���ليمة كان���ت، وما زالت، وس���تبقى املنهج الرئيس���ّي 
ال���ذي اعتم���ده املجل���س ف���ي إدارة ش���ؤون الطائفة، وق���د قطفنا 
ثمار ذلك بحصولن����ا كل س���نة على ش���هادة اإلدارة السليمة من 

مسّجل اجلمعّيات.
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احلضان���ة ه���ي مش���روع جن���اح وعم���ل دؤوب، وق���د حرصن���ا، 
ومن���ذ اس���تالمنا املجلس ف���ي نهاية الع���ام 2007، عل���ى إرجاع 
اس���م حضانة البش���ارة إلى العناوين، وجعلها واحدة من أفضل 

احلضانات في الناصرة.
جدي���ر بالذك���ر أّن طاق���م احلضان���ة املك���ّون م���ن ث���الث معلمات 
حاصل���ة كل واح���دة منه���ّن عل���ى ش���هادة تدري���س معت���رف بها 
م���ن ِقب���ل وزارة املع���ارف يعم���ل بانس���جام ويس���اعده حاضنات 
متمّرس���ات، ومًع���ا يعمل���ن جميًع���ا بك���ّد وجه���د ملن���ح األطفال 
الرعاية احلسنة والدفء واحلنان. وإلى جانب الصفوف الثالثة 
املعترف بها في وزارة املعارف هنالك صّفا ِحضانة من جيل سنه 
إلى 3 س���نوات، يعمالن بنفس س���اعات دوام الصفوف الثالثة 

ا،  املعّدة جليل ما فوق الثالثة. يشهد هذان الصّفان تقّدًما مستمًرّ
وق���د مّت توس���يع ه���ذا القس���م م���ن احلضان���ة ليش���مل 4 معلمات 

حاضنات. 
تعم���ل احلضانة وفق خّط���ة عمل من ِقبل وزارة املعارف اس���مها 
خط���ة الن���واة يتّم من خالله���ا التركيز على ع���دة مجاالت مثل: 
اللغة، والرياضيات، والعلوم، والتربية البدنّية، واملوس���يقى، 
وغيره���ا م���ن املجاالت التي تس���اعد عل���ى تطّور الطف���ل وتنمية 
مه���ارات مختلفة لديه. يت���ّم العمل على ه���ذه املجاالت ضمن 
مجموع���ات صغي���ره خ���الل البرنام���ج اليوم���ّي للصّف حس���ب 
موضوع���ات موس���مّية يج���ري التط���ّرق إليه���ا خالل الس���نة مثل 
موضوع الزيتون، واألعياد الدينّية جلميع الطوائف، والفصول 

حضانة البشارة األرثوذكسّية
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األربعة، وغيرها. 
وتعم���ل م���ع احلضانة أخّصائّية نفس���ّية تقدم املش���ورة للمعّلمات 
واملس���اعدات ف���ي كيفّي���ة التعامل م���ع األطف���ال، والتصّرف في 
احل���االت اخلاص���ة، كم���ا وتق���وم اإلخّصائّي���ة النفس���ّية بتق���دمي 
محاض���رات التوعي���ة لألهالي ضم���ن البرام���ج الالمنهجّية التي 

تنّظمها احلضانة.
وهن���ا ال بّد م���ن كلمة ح���ق ُتقال بح���ّق الس���ّيدة الفاضلة األخت 
س���هام ورور عض���و الهيئ���ة التمثيلّي���ة للطائف���ة وس���كرتيرة جلن���ة 
احلضان���ة وه���ي صاحبة فضل كبي���ر في ما وصلت إلي���ه احلضانة 
من مكانة نتيجة ملثابرتها، ومالحقتها، ومتابعتها جميع األمور 
فيها؛ فهي تتواجد يومًيّا في احلضانة منذ الصباح الباكر تتفّحص 

جميع األمور وتبقى حّتى س���اعات الظهي���رة، وهي تقوم بذلك 
كّل���ه تبّرًعا وتطّوًعا وعلى حس���اب وقتها وبيتها. نقول للس���ّيدة 

سهام: "يعطيك العافية يا أّم قسطة والله يقّويك".
وإن ننَس فال ننس���ى األخت نائلة لبس، "تيتا نائلة" كما يناديها 
أطفال احلضانة، وهي التي تكّرس يومني أو ثالثة أّيام أس���بوعًيّا 
لتقّدم لألوالد حّصة موس���يقى ال تخلو من أغانينا التراثّية والتي 
حترص دائًما على زرعها في قلوب األجيال الواعدة؛ فلك يا أّم 

إلياس نقول: "يعطيك العافية ويزيدك عطاء".  
وف���ي اخلتام لن ننس���ى أن نش���كر جلن���ة احلضانة الت���ي تعمل بكل 

إخالص وتفاٍن لتقدمي ما فيه اخلير ملصلحة احلضانة.            
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الترمي���م املهنّي والعلمّي الذي يجري داخل كنيس���ة البش���ارة في 
جمي���ع املج���االت املرئّي���ة وغير املرئّي���ة، وأقول ذلك مش���يًرا إلى 
اخلط���وات الت���ي قمنا بها من���ذ حوالي ع���ام، وما زلنا مس���تمّرين 
حت���ى اليوم، ملعاجلة مش���اكل مختلف���ة قد تؤّثر على م���ا في مبنى 
الكنيس���ة من رس���م، ولون، وخش���ب، وحج���ر؛ وبالتالي قمنا 
بإج���راء االتصاالت املناس���بة مع جه���ات عديدة إل���ى أن توّصلنا 
إل���ى العن���وان املطل���وب متمّث���اًل بإح���دى الش���ركات املختّص���ة. 
بداية ُطلب مّنا القيام بدراس���ة كاملة وش���املة جلغرافية الكنيسة، 
وموقعه���ا، وتربتها، وحجره���ا، وبنائها، وتاريخه���ا، ونوعّية 
موادها؛ وذلك بغية إيجاد احللول املناسبة لكّل حالة ومعضلة. 
وها نحن بانتظار أجهزة خاّصة س���تزّودنا بها ش���ركة أملانية متنع، 
بدورها، من تزايد الرطوبة، وتقّلل من نسبتها العالية جًدا وذلك 
بتحليلها وجتزئتها لتخرجها على شكل ماء إلى خارج الكنيسة، 
ف���ي مكان مح���ّدد. بعد مرور مّدة تتراوح ما بني س���تة إلى ثمانية 
أشهر سنكون قادرين على ترميم الرسومات احلائطّية، وسوف 
نقوم بوضع أربعة أجهزة مانعة للرطوبة داخل مبنى الكنيس���ة مبا 

يتالءم ومساحة املبنى.
األيقونات اخلش���بّية 1767: بحوزة كنيستنا إرث محّدد تاريخه 
يع���ود إل���ى الق���رن الثام���ن عش���ر، وهن���اك تاري���خ أق���دم لبع���ض 
األيقونات. سنباشر، بعد موافقة إدارة املجلس بتجديد امُلتحف 
الق���دمي الواق���ع إلى ج���وار الكنيس���ة واملع���روف باس���م "ُمتحف 
البش���ارة"، وبإعداد مختبر علم���ّي يحتوي على متطلبات نوعّية 
ف���ي ه���ذا املج���ال من أجه���زة وم���واّد كيماوي���ة للب���دء بترميم هذا 
اإلرث إضاف���ًة إل���ى عرضه���ا داخ���ل امُلتح���ف، وإتاح���ة الفرصة 

املرّم نزار خشيبون

إرث ثمني
يستحق الترميم
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للجمه���ور الواس���ع لالّطالع عليه���ا وزيارته���ا، وكذلك فحص 
إمكانّية عرضها في عّدة مناطق في البالد حتت عنوان "أيقونات 
البش���ارة" في إطار جولة في أنحاء األراضي املقّدس���ة، على أن 

تعود، في نهاية املطاف، إلى ناصرتها احلبيبة.
أخوات���ي وأخوتي، قمنا، في الفترة الس���ابقة وبجهد متواصل، 
بترمي���م املنبر، ونس���تمّر اآلن بترميمه الذي اس���تغرق من الوقت 
ما يقارب ثمانية أش���هر. يعود تاريخ املنبر إلى العام 1770 وقد 
كان ال بّد من معاجلته، وهو اآلن في حالة جّيدة جًدا. كذلك مّت 
ترمي���م األيقونة الفريدة من نوعه���ا املعّلقة داخل املغارة والتي مت 
رسمها، حسب ما ذكر عليها، في موسكو سنة 1813، كذلك 
مّت ترميم البروس���كينيتاري حامل أيقونة البشارة املّعد من خشب 

اجلوز املنقوش واملصنوع سنة 1967.
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في السابق كنا قد أعلنا عن زيارة وفد من الباحثني في علم اآلثار 
من جامعة هارت فورد في الواليات املتحدة الى كنيسة البشارة 
والذي قام بإجراء مس���ح وفحص أولي ألرضيات الكنيس���ة من 
الداخ���ل واخل���ارج، اس���تعمل فيه أح���دث األجه���زة والتقنيات 
العلمي���ة احملوس���بة واملرتبط���ة باألقم���ار االصطناعي���ة للكش���ف 
ع���ن اآلثار غي���ر املرئية حتت ارضيات الكنيس���ة، حي���ث دل هذا 
الفح���ص الى وجود بعض الفراغات املختلفة وعناصر معمارية 
)أعم���دة، حيطان، غ���رف وأرضي���ات( في أج���زاء مختلفة من 
الكنيس���ة األم���ر ال���ذي يرجح الى وج���ود بقايا كنيس���ة أقدم لرمبا 

الكنيسة البيزنطية التي ال نعرف عنها الكثير حتى يومنا هذا.
ه���ذه النتائ���ج اذهلت الفري���ق األمريكي ف���ي حينه وأب���دوا رغبة 

واستعداد للبدء مبشروع للتنقيب عن اآلثار.

أرضية الفسيفساء خلف الكنيسة
 خيال ام واقع؟
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اجلدي���د في األم���ر انه وخ���الل زيارة قس���م من الوف���د االمريكي 
داخ���ل  تواجده���م  خ���الل  الحظ���وا  للكنيس���ة،  الثاني���ة  للم���رة 
احلفريات املوجودة خلف الكنيس���ة، وجود صف من األحجار 
الصغيرة بش���كل مرصوف والتي يرجح بانها أرضية الفسيفس���اء 
أو تتمته���ا، الت���ي أعلن ع���ن اكتش���افها قبل ثالثة عق���ود ومن ثم 

اختفت آثارها!.
ف���ي اعق���اب ه���ذا احل���دث مت االتف���اق ب���ني الفري���ق األمريك���ي 

ومجل���س الطائف���ة على البدء بعملية حف���ر وتنقيب التي كان من 
املفروض البدء فيها في شهر كانون الثاني من هذا العام، غير ان 
حال���ة الطق���س العاصف حالت دون ذل���ك ومت تأجيله الى بداية 

شهر أيار/مايو من هذا العام.
ان ه���ذه احلفريات امنا تندرج ضمن اخلطة التي تهدف للكش���ف 
ع���ن التب���ع األصلي وتطوي���ر إمكانية الوص���ول الي���ه وزيارته في 

السنوات القادمة.
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جتهيز قاعة كاراتيه جديدة في النادي بأرضية مشاريع مّت تنفيذها
اسفنج عالية اجلودة.

استرجاع أرض "احلسبة" من البلدية.

إمتام مشروع الكهرباء في القاعة 
الرياضية بتكلفة 300 ألف شاقل.
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بناء 48 جارور جديد في املدفن اجلديد.

استكمال املرحلة األخيرة من موقف سيارات 
البشارة وبدء تشغيله من قبل الفائز باملناقصة.

تغطية أرضية امللعب مقابل احلضانة بالعشب 
األخضر االصطناعي.
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CHRISTMAS TREE
2014

شجرة امليالد النصراوية

م���رة أخ���رى للعام اخلام���س على التوال���ي نضيء ش���جرة امليالد 
النصراوية، ش���جرة فرح الناس، جمي���ع الناس ، توحدنا على 

قيم احملبة والعدالة. 
م���ن مهد البش���ارة، من حي���ث ارض الوعد باخل���الص بدأنا في 

مجلس الطائفة االرثوذكسية هذا التقليد الذي حتول الى مناسبة 
جتمع األلوف من أبناء ش���عبنا ومن ضيوفنا الكرام الذين يؤمون 
هذه املدين���ة عاصمة اجلماهير العربية ليحملوا في قلوبهم بعضًا 
من فرح الناس بالناس وفرح الناس باأللفة واحملبة التي تضفيها 



انوار هذه الشجرة وقيم عيد امليالد على أجواء ونفوس البشر .
ونعدكم بان نحافظ على ش���جرة امليالد النصراوية بان تبقى كل 

سنة شامخه ومضيئة في ساحة البشارة .
هذا مشـــروعنا وسيبقى، يجلب ضيوًفا وسياًحا بأعداد كبيرة مما 

يعود بالفائدة االقتصادية على اهل الناصرة.
معا نرفع عالًيا اس���م ناصرتنا معا نطورها وجنلب اخلير كل اخلير 

للجميع .
)من كلمة رئيسة املجلس في حفل اضاءة الشجرة(
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مثل كل س���نة نس���اهم بادخال الفرحة الى قلوب أطفالنا 
لنشعرهم بجمال العيد وبهجته

ش���هد هذا العام ايام ميالدية برامج مشوقة لالطفال منها 
مس���رحية )صحصح( وعرض خاص حملبوب االطفال 
عمو روني وزاد البرنامج جماال وروعة عرض لس���يرك 
فلورنت���ني والبرنامج التقليدي )محطات وجوائز( الذي 
ينظم���ه مرك���ز االحداث االوثوذكس���ي ش���ارك ب���ه مئات 

االطفال.
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تق����وم مدرس����ة االحد االرثوذكس����ية وش����بيبة احملبة االرثوذكس����ية 
بنش����اطاتهما ببركة س����يادة املتروبوليت كرياك����وس  ودعم مجلس 
الطائفة املوقر بالتنس����يق مع الس����يدة نائلة لبس .يرعى هذا النشاط 
املبارك قدس االب لعازر عواد واخلورية س����هير عواد قدس االب 
س����بريدون ش����قحة واخلوري����ة س����هير ش����قحة وترافقن����ا دائم����ا بركة 
ومش����اركة الكهنة األجالء االب يوحنا ش����اما واالب بشارة ورور 
ويس����اهم في ه����ذا العمل املب����ارك االخ عن����ان س����مارة واالخوات 

هيف����اء قع����وار، س����امية س����مارة، س����الم قع����وار، االخ مس����عود 
راش����د،االخوات إيفون زريني ،مرمي خليف ،منال سجراوي، 
ونيللي ش����رش ، تهتم مدرس����ة االحد االرثوذكسية وشبيبة احملبة 
بالتربية الروحية ألطفالنا  من أجل تنشئة جيل صالح  على اسس 
االميان القومي وري نفوس أبنائنا وبناتنا من نبع محبة املسيح الذي 
ال ينضب ،كي تنمو وتزهر وتنشر عطرها في بلدتنا احلبيبة وتأتي 
بثمر كثير . ملدرسة االحد لقاؤها االسبوعي بعد قداس االحد في 

مقر الكشاف االرثوذكسي ومركز االحداث االرثوذكسي وتضم 
االطفال من جيل س����ت س����نوات إل����ى جيل 11 س����نة ،كما جتتمع 
أسرة شبيبة احملبة وتضم االجيال12 إلى 18 سنة ،كل يوم ثالثاء 
الس����اعة اخلامسة والنصف  في دير املطرانية العامر تضم اللقاءات 
فعالي����ات متنوع����ة م����ن  تثقي����ف روح����ي ،أش����غال يدوي����ة ،ترانيم 
وأناش����يد، برام����ج تراثي����ة ألعاب ورياض����ة ، كما نق����وم  برحالت 
متنوع����ة لألماكن املقدس����ة للتع����رف على معالم بالدنا ونش����اطات 

اجتماعي����ة لتقوي����ة روابط األخ����وة واحملبة . يقدم أطفال مدرس����ة 
االح����د وش����بيبة احملبة احتف����اال ميالديا س����نويا ويش����ارك االطفال 
والش����باب في اخل����دم والصلوات وفي اعمال خيرية خالل الس����نة 
في الكنيسة وفي مؤسسات املدينة. مييز نشاطاتنا ايضا الفعاليات 
الصيفي����ة واملخي����م الصيفي الس����نوي ف����ي اليونان الذي يق����ام ببركة 
س����يادة املتروبولي����ت كرياكوس وبدعوة من الكنيس����ة في اليونان. 
كلنا أمل أن يش����ارك أبناؤكم وبناتكم في هذه النش����اطات ملنفعتهم 

الروحية وثباتهم في كنيستهم.  

مدرسة األحد
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جلنة حامالت الطيب األرثوذكسّية

تأّسس���ت اجلمعية عام 1991 حني قامت مجموعة س���ّيدات من 
حامالت الطيب املقّدس برئاس���ة اآلنس���ة نورا قرط باختيار أربع 
نس���اء نصراوّي���ات ليش���ّكلن نواة لبن���اء جمعّية حام���الت الطيب 
النصراوّي���ة. ومب���رور الوق���ت، وبفضل جهود الس���ّيدات ودعم 
مجلس الطائفة األرثوذكس���ّية كبرت اجلمعّية، وباتت تضّم أكثر 

من مائة سيدة.
متت���از اجلمعّية بقيم احملّب���ة والتآخي والتع���اون وإغاثة امللهوف، 
ثقافّي���ة، ودينّي���ة  بفعالي���ات اجتماعّي���ة،  القي���ام  وم���ن أهدافه���ا 
وخيرّي���ة مببادرة املنتس���بات وتطّوعهّن ملا فيه منفع���ة أبناء الطائفة 

األرثوذكسّية خاّصة وأبناء الناصرة عاّمة.
تلتئم اجلمعّية بش���كل أسبوعّي في مقّرها الذي منحه لها مجلس 

الطائفة األرثوذكسّية، وله على ذلك جزيل الشكر.
تدف���ع كّل عض���و رس���م عضوّي���ة وانتس���اب رس���مّيا مق���داره مائة 
شاقل سنوًيّا، إاّل أّن أبواب اجلمعّية مفتوحه لكّل سّيدة من أبناء 
الطائفة األرثوذكسّية ترى في نفسها القدرة على العمل والتطّوع 
والعط���اء حتى وإن حال���ت ظروفه���ا املاّدّية دون إمكانية تس���ديد 

رسوم االشتراك.
تبادر اجلمعّية إلى القيام بفعاليات جماهيرّية عديدة أهّمها البازار 
اخليرّي الس���نوّي الذي ُيقام ُقبيل حلول عيد امليالد املجيد، وفيه 
ُتعرض أشغال يدوّية، أطباق من احللوى واملنسوجات كمراييل 
املطب���خ وكّلها م���ن صنع س���ّيدات اجلمعّية. ُتباع ه���ذه  املنتجات 
بأس���عار رمزّي���ة، وُيرصد ريعه���ا لألعمال اخليرّية الت���ي تقوم بها 
اجلمعّية. هذا وقد س���اهم النش���اط واإلنتاج املتواصلني ألعضاء 
اجلمعّي���ة ف���ي فتح حان���وت متواضع���ة ُتباع فيه���ا الل���وازم املنزلّية 

بأسعار رمزّية يرصد ريعها للهدف عينه.
م���ن النش���اطات الدورّي���ة للجمعّية إقام���ة محاض���رات تثقيفّية، 
والقي���ام برحالت إلى أنحاء مختلفة في البالد، وتنظيم زيارات 
للمرضى واملسّنني، باإلضافة إلى القيام ببرامج ترفيهّية متنّوعة.

في ش���باط من العام 2006 تّوجت اجلمعّية فعالّياتها ونش���اطاتها 
بافتتاح فرع جديد حلام���الت الطيب في قرية الّرامة حيث قامت 
مجموع���ة م���ن حام���الت الطي���ب النصراوّي���ة مبش���اركة جتربتهن 
وخبرتهن مع نس���اء من الرامة، ش���ملت تقدمي العون  واإلرشاد 
للنه���وض بفرع جدي���د للجمعّية في القرية. وق���د باتت اجلمعّية 
الراماوّي���ة تق���وم بالنش���اطات واألعم���ال اخليرّي���ة ملس���اعدة أبن���اء 
القري���ة. ه���ذا ونصب���و إلى افتت���اح املزيد م���ن الفروع  ف���ي أماكن 

مختلفة ملا في ذلك منفعة ملجتمعنا بأسره.
ف���ي  ب���كل مبل���غ يتجّم���ع  التص���ّرف  إل���ى كيفّي���ة  وأخي���ًرا نش���ير 
الصن���دوق؛ إذ ُي���وّزع في عيد املي���الد وعيد الفصح على ش���كل 
رزم من املؤن ُتخّصص للعوائل املستورة، ليعيش اجلميع أجواء 
العي���د، وحّت���ى أّن كعك العيد يدخل جمي���ع البيوت، وفي هذا 

راحة لنفوسنا وضمائرنا. 
وقد قيل إّن الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. 

كل عام وأنتم بألف خير
     

رئيسة اجلمعية
مــرتيكـــــــــــا حـــــــــاج 
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

دارة الثقافة والفنون التي اضحت صرحًا ثقافيًا هامًا ومن االهم 
ف���ي مدينة النص���رة ومجتمعنا العربي الفلس���طيني فان اخلدمات 
والفعالي���ات الثقافي���ة الت���ي تق���وم به���ا ه���ذه املؤسس���ة م���ن ناحية 
النوعي���ة واجلودة جعلت منها مؤسس���ة ال ميك���ن جتاهلها من اي 

عمل فني وثقافي في املدينة.
م���ن خ���الل دارة الثقاف���ة والفنون تعم���ل صالة الع���رض للفنون 
التشكيلية ، معهد "بيت العود للموسيقى" والصالون االدبي.
خ���الل الع���ام املنص���رم اس���تضافت الدارة ف���ي صالونه���ا األدبي 
ندوتني ادبيتني  للشعراء زاهر بولس ومفلح طبعوني وهذا العام 

الناشطتني التربويتني ميسون حنا وفردوس حبيب الله

صالة العرض:
من خالل صالة العرض استضفنا خمس  معارض لهذا العام:

•  مع���رض ما بني وبني باالش���تراك مع بي���ت الكرمة في حيفا 	
حي���ث اس���تضفنا كوكب���ة م���ن الفنان���ني التش���كيليني العرب 
واليهود واستمر املعرض لستة اشهر نظرا القبال الزائرين.

• مع���رض 4 تركيب���ات لعدة فنانني فلس���طينيني م���ن الناصرة 	
والقضاء  استمر ملدة خلمسة اشهر.

• معرض س���يرة وحصار ياس���ر عرفات مبناسبة عشر سنوات 	
عل���ى وفات���ه باالش���تراك مع مؤسس���ة ياس���ر عرف���ات حيث 

استمر املعرض ملدة ثالثة اشهر.
• مؤخ���را افتتحنا معرض الفنان أش���رف فواخري "ش���خص 	

غير مرغوب فيه" ويستمر حتى نهاية شهر أيار 2015.
• اس���تضفنا لي���وم واحد مع���رض االيقونات للفنان الروس���ي 	

أندرية نوفيكوف حتت عنوان "سحر اخلليقة
بجانب كل معرض من هذه املعارض تقام ورشات عمل حيث 
نستضيف أسبوعيا طالب من روضات وبساتني الناصرة لزيارة 
املع���رض والعمل في ورش���ات فنية حتم���ل مضامني كل معرض 

منهم ، بالتنسيق مع مفتشة جيل الطفولة في وزارة املعارف.
هن���اك أيضا دورات الفنون التش���كيلية  املختلفة للصغار والكبار 
حي���ث يتعلم املش���اركون كيفية التعمق في عال���م الفن وجماليته  
حيث يكش���ف املش���اركني عل���ى هذا العال���م  من الناحي���ة التقنية 

دارة الثقافة والفنون
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واجلمالي���ة ويتعرف���ون على حقب���ات فنية وفنان���ني عامليني وعلى 
أعمالهم الفنية.

معهد "بيت العود" املوسيقي:
يتعلم الطالب من خالل معهد "بيت العود" املوس���يقي العزف 
عل���ى االالت املوس���يقية املختلف���ة عل���ى أي���دي معلم���ني مهنيني 
ب���دروس خصوصي���ة ل���كل طال���ب ودروس جماعي���ة نظرية في 

املوسيقى حسب اجليل والتقدم في العزف.
عدد طالب معهد "بيت العود" املوس���يقي حوالي س���تني طالبا 

يتقسمون بني االت العزف املختلفة وذات الطابع الشرقي.
كم���ا ويش���ارك الط���الب املتقدمني نس���بيا بفرق���ة "بي���ت العود" 
املوس���يقية وه���ي عبارة عن انس���امبل اعواد وقد ش���اركت الفرقة 
ف���ي الع���زف ف���ي اس���تقبال العي���د ال���ذي يقيم���ه مجل���س الطائفة 

االثوذكسية في الناصرة مبناسبة عيد امليالد؟
وف���ي 10.3.2015 س���افرت فرق���ة "بي���ت الع���ود ال���ى املدرس���ة 

التابعة الكادميية املوسيقى في القدس للمشاركة في ورشة عمل 
مشتركة مع بعض طالب املدرسة على معزوفات خاصة للفنان 
س���مير مخول املدير املوسيقي للمعهد وتقدمي كونسرت خاص 
له���ا أمام طالب املدرس���ة. وباملقابل نحن سنس���تقبلهم في دارة 

الثقافة والفنون لورشة ثانية بأواخر شهر نيسان.

وفي الس���نة األخيرة افتتحنا دورة للموس���يقى البيزنطية للصغار 
والكب���ار  وه���ي مع���دة لألش���خاص ذوي الكف���اءات الصوتي���ة 
والذي���ن يتوق���ون للتع���رف عل���ى الترني���م واملوس���يقى البيزنطي���ة  
وي���درس ف���ي ال���دورات املختلفة حس���ب اجليل حوالي خمس���ة 
وعشرون طالبا ، وقد قدموا أول عرض لهم مبشاركة فرقة بيت 

العود في استقبال عيد امليالد الذي يقيمه املجلس سنويا.
كم���ا وق���د تق���دم في الس���نوات الس���ابقة م���ن طالب بي���ت العود 
المتحان البجروت في املوس���يقى وهذا كما انه سيقوم الطالب 

بتوجه المتحان البجروت في هذه السنة.
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ال تزال س���رّية الكّش���اف بقيادتها احلالّية تعمل جاهدة، مبس���اندة 
مجل���س الطائف���ة األرثوذكس���ّية، عل���ى تطوي���ر الس���رّية وطرائق 
عملها على كافة األصعدة. وتش���هد الس���رّية تقدًما ملموًس���ا في 

أنشطتها داخل السرّية خارجها، وفي ما يلي أهّم األنشطة: 

تطوير الفعاليات الداخلّية على مستوى فرق السرّية 
بعد أن جنحت قيادة السرّية في زيادة أعداد املنتسبني إلى صفوف 
الس���رّية بش���كل ملح���وظ ف���ي الس���نوات األخي���رة، فه���ي تول���ي 
اهتماًما بش���كل مس���تمّر ببن���اء خّطة عمل للحفاظ على مس���توى 
الف���رق الرفي���ع على املس���توى الداخلّي للس���رّية؛ إذ يجتمع أبناء 
الس���رّية في مقّره���ا احلالّي مّرتني في األس���بوع تق���وم فيهما قيادة 
الس���رّية بالعديد م���ن األنش���طة والفّعاليات الداخلّي���ة، الرياضّية 
والثقافّي���ة واالجتماعّي���ة التي ته���دف إلى تطوير ش���خصّية الفرد 
داخ���ل املجموع���ة، وتربيت���ه عل���ى األس���س األخالقّي���ة احلميدة 

وتنمية مداركه املختلفة. 

حملة احملبة واألعمال اخليرّية 
عم���اًل بش���ريعة الكّش���اف القائل���ة إّن "الكش���اف ناف���ع ومع���ني 
للناس" تقوم الس���رّية، على مدار الس���نة، بالعديد من األعمال 
والنش���اطات التطّوعّي���ة الت���ي ته���دف، باألس���اس، إل���ى خدمة 
املجتم���ع وجتس���يد قيم���ة العط���اء في���ه، ومنه���ا زي���ارة دور األيتام  

واملس���ّنني واملستش���فيات، واملش���اركة ف���ي أعم���ال مش���تركة م���ع 
جمعي���ات خيرية أهّمها املش���اركة الس���نوّية في مهرج���ان احلياة، 
ونشاطات مؤسسة مرمي ملكافحة السرطان، وجمعية الشجعان 
ملرض سّكري األطفال، وجمعية مجاالت، ومخّيم القياصرة. 
ولعامه���ا اخلامس على التوالي قامت الس���رّية هذا العام، أيًضا، 
بحمل���ة الكّش���اف محبة بهدف مس���اعدة العائالت املس���تورة في 
الناصرة، في فترة عيد امليالد املجيد، ومن خاللها قامت السرّية 
بتوزي���ع ما يقارب 300 طرد غذائّي. هذا وقد باتت هذه احلملة 

تقليًدا سنّوًيا للعطاء، يرّحب به أهل املدينة في فترة امليالد. 

مخّيمات ورحالت السرّية 
تقوم الس���رّية، على مدار السنة، بالعديد من الرحالت الكشفّية 
والترفيهّية التي تهدف إلى توطيد العالقة بني أعضائها باإلضافة 

إلى جتسيد التعاليم الكشفّية املختلفة في الطبيعة.
ولق���د أقام���ت الس���رّية الصي���ف املاضي أيًض���ا مخّيمه���ا الصيفّي 
الكش���فّي حتت شعار "كّش���اف على العهد". وقد شمل املخّيم 
مبيت أعضاء الس���رّية في اخليام ملدة ثمانية أّيام في حرش لوبية. 
وخ���الل املخّيم ق���ام أعضاء الس���رّية بتجس���يد احلياة ف���ي الطبيعة 
وتعّل���م املواّد والعقد الكش���فّية، باإلضافة إلى الطبخ، ودراس���ة 
اجلهات واملس���ير في الليل، واالعتماد على النفس، واملش���اركة 

في فعاليات اجتماعّية عديدة على أرض املخّيم.

سرّية الكّشاف.. مسيرة عطاء
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كّشاف حديث 
ّخرجت الس���رّية هذه الس���نة فوًجا جديًدا من الكّش���اف احلديث 
)املبت���دئ(، وال���ذي يعتب���ر الف���وج الثال���ث م���ن املنتس���بني اجلدد 
من���ذ تس���ّلم القيادة احلالّي���ة مهامها، وقد جاء ذل���ك بعد أن اجتاز 
املنتسبون اجلدد دورة واختباًرا في املواّد الكشفية التي تنّص على 
العط���اء واحملب���ة وخدم���ة الوطن واملجتم���ع والعم���ل اجلماعّي، 
إضافة إلى متضية كّل منتس���ب جديد عش���ر س���اعات تطّوعّية في 

خدمة املجتمع قبل نيله شرف التدشني.  
  

املسيرات واالستعراضات الكشفّية 
مج���ال  ف���ي  الب���الد  ف���ي  الرائ���دة  الس���رايا  م���ن  الس���رّية  تعتب���ر 
االس���تعراضات الكش���فّية والس���ير النظام���ّي واالنضب���اط، كم���ا 
وتتمّي���ز بفرق���ة الِقرب والطب���ل املدّرب���ة على أعلى املس���تويات، 

م���ا يتيح لها أن تش���ارك أبناء الطائف���ة األرثوذكس���ّية وأهل املدينة 
احتفاالتهم وتزيدها بهجة ورونًقا.

كما وتش���ارك السرّيُة سرايا مدَن الداخل احتفاالتها ومنها سرايا 
ع���كا وياف���ا واعبلني والل���د، باإلضافة إلى الس���رايا الش���قيقة من 
مناطق السلطة الوطنّية الفلسطينّية من مدن بيَت حلم وبيَت جاال 
في املناس���بات البهيجة وأهّمها احتف���االت عيد امليالد املجيد في 

كنيسة املهد في بيت حلم. 
 تعمل قيادة الس���رّية، في العام احلالّي، على متابعة املس���ير ُقدًما 
والعم���ل على تربية جي���ل جديد معطاء محٍبّ خل���وق،  وتدعو 
اجلمي���ع لالنضمام إلى صفوفها واملش���اركة في فعالياتها، ودعم 
الس���رّية ف���ي أعمالها اخليرّي���ة وعطائه���ا للعائالت املس���تورة بغية 
الوص���ول إل���ى أكبر عدد ممك���ن من هذه العائ���الت، وعلى مدار 

أّيام السنة.
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يعتبر املوس���م الرياضّي 2015/2014 واحًدا من أجنح املواسم 
الرياضّية في تاريخ نادي مركز األحداث األرثوذكس���ّي على مّر 
السنني؛ فقد ش���هد فيه النادي تطّوًرا كبيًرا في املنشآت أّدى الى 
رفع مس���توى نش���اطنا الرياض���ّي، األمر الذي اس���تقطب أعداًدا 
كبي���رة م���ن األطفال والش���باب والنس���اء والرج���ال، ليصل عدد 

األعضاء املنتسبني إلى أكثر من 900 عضو.

لطاق���م التدريب املخل���ص واملهنّي والبالغ عددهم ثمانية عش���ر 
مدّرًب���ا/ة ومرش���ًدا/ة، حّص���ة كبي���رة ف���ي ه���ذا النج���اح؛ فق���د 
أصب���ح ن���ادي مركز األحداث األرثوذكس���ّي عنواًنا ب���ارًزا لكاّفة 
الرياضّي���ني في املدينة، م���ن جميع أحيائها كاّف���ة، وبات عنواًنا 

للجودة، واملهنّية واألمان، عنواًنا لألجواء التربوّية السليمة.
وللمرك���ز قائم���ة طويلة من النش���اطات والفعالّي���ات والدورات 

الرياضّية على مدار السنة، نذكر منها:

مركز األحداث األرثوذكسّي .. 
مؤّسسة نعتّز بها
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الدورات الرياضّية

نشاطات للفتيات/ الشباب/ النساء/ الرجال

كرة قدم
املدربون: عبد الله عساف، طوني صليبا، يوسف فّران، فادي عليمي، يضّم الفرع ما يقارب 300 مشترًكا من 

جيل 3 سنوات فما فوق.

املدربون: ربيع عبده، جورج جنم، واكيم حلو، يضّم الفرع ما يقارب 120 مشترًكا من جيل 7 سنوات فما فوق.كرة سّلة

املدربات: أريج ماهلي سالم ، إيناس مزاوي، يضّم الفرع ما يقارب 70 مشترًكا من جيل 6 سنوات فما فوق.سكيت

املدرب: خالد عثمان، يضّم الفرع ما يقارب 90 مشترًكا من جيل 6 سنوات فما فوق.كاراتيه

تربية بدنية 
للطفولة املبّكرة

املدربة: ملى برغوت عليمي واملدّربة سمر بتريس حلام ،يضّم الفرع ما يقارب 30 مشتركا من جيل 3 – 6 سنوات

املدرب: األستاذ جاد إبراهيم، يضّم الفرع ما يقارب 30 مشترًكا ومشتركة من جيل 7 سنوات فما فوقجمباز

املدربة: أسيل قبطي ،يضّم الفرع ما يقارب 12 مشتركة من جيل 7 سنوات فما فوقهيب هوب

املدّربة: سمر بتريس حلام ،يضّم الفرع ألكثر من 40 مشتركة من الفتيات والنساءبوكوا

املدّربة: سجود محاجنة ،يضّم الفرع ما يقارب 40 مشتركة من الفتيات والنساءزومبا
كرة قدم/ كرة 

سّلة
كرة قدم وكرة سّلة: يضّم الفرع ما يقارب 100 مشترك من الشباب والرجال يشاركون بفعاليات رياضّية ليلّية في 

النادي، على مدار أّيام األسبوع
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ملعب كرة القدم
من أبرز مش���اريع التطوي���ر كان "االنقالب" الذي جرى مبلعب 
ك���رة الق���دم، حي���ث مّت���ت تغطي���ة أرضّيت���ه بالعش���ب األخض���ر 
االصطناع���ي؛ ليصبح أح���د أجمل املالعب ف���ي املدينة، األمر 
الذي ساهم في ازدياد كبير في اإلقبال على هذا الفرع، فوصل 
عدد الفرق فيه إلى 17 فريًقا تضم ما يقارب 300 العًبا، إضافة 
إلى عش���رات الش���باب والرجال الذين ميارس���ون فيه رياضة كرة 

القدم في ساعات املساء املتأّخرة.
وهن���ا ال ب���د من توجي���ه الش���كر العميق إلى الس���ّيد ش���ادي زهر 
صاح���ب ش���ركة "هول���ي" لتبّرع���ه الس���خّي باجل���زء األكب���ر من 

تكاليف هذا املشروع.

قاعة الكاراتيه 
مت جتهي���ز قاعة كاراتيه جدي���دة في النادي بأرضي���ة خاّصة عالية 

اجلودة. هذا املش���روع كان تلبي���ة حلاجة فريق الن���ادي للكاراتيه 
بقيادة املدرب خالد عثمان، على أثر التطّور الكبير الذي أحرزه 
الفري���ق واملتمّثل بإحراز الفوز في عدة بطوالت في البالد، كان 
آخره���ا ف���ي البطول���ة الت���ي ُأجريت ف���ي جامع���ة تل ابي���ب وفيها 
حص���ل ثالثة عش���ر العًبا م���ن النادي عل���ى ميدالية، م���ن بينهم 
خم���س العب���ني فازوا بلقب أبط���ال الدولة؛ ما أفض���ى إلى تبّوء 

النادي املرتبة األولى في الترتيب العام للفرق.

القاعة الرياضّية
مت ه���ذا الع���ام اس���تكمال مراح���ل إضافّي���ة ف���ي مش���روع القاع���ة 
الرياضي���ة عل���ى اس���م املرح���وم رام���ي ولي���د غري���ب، فق���د أمّت 
مجل���س الطائف���ة األرثوذكس���ّية، وبالتعاون مع جمعّي���ة النادي 
األرثوذكسّي لكرة السلة، إنهاء اعمال الكهرب���اء بالقاعة بتكلفة 
300 أل�����ف شيك���ل جديد منها 200 ألف من مركز املراهنات 

"وينر" و100 ألف شيكل دعم من املجلس.
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يعتب���ر ه���ذا املش���روع، والذي بدأ ف���ي ربيع الع���ام 2012، أكبر 
مشروع رياضّي قام به مجلس الطائفة األرثوذكسّية منذ تأسيس 

النادي وحّتى اليوم.
إجن���از تاريخّي: ثالثة فرق لكرة س���لة لألرثوذكس���ّي تصعد إلى 

الدرجة املمتازة في موسم واحد 
يوًم���ا بعد ي���وم يتع���ّزز اس���م "األرثوذكس���ّي" كأحد أه���ّم وأملع 
األسماء في فرع كرة السّلة العربّية في البالد؛ فقد حّقق النادي 
���ا ف���ي موس���م 2014/2013 بفوز فريق الش���بيبة  إجن���اًزا تاريخّيً
ببطول���ة الدورّي واالرتقاء إلى مس���توى ف���رق الدرجة املمتازة. 
واألرثوذكس���ّي هو أّول فريق عربّي بتاريخ كرة الس���ّلة في البالد 

يحّقق مثل هذا اإلجناز.
لك���ن، وعلى الرغم من متّيزه، إاّل أّن���ه لم يكن إجنازنا الوحيد، 
فقد جنح فريق "فتيات أ" بتحقيق بطولة الدورّي والصعود إلى 
مس���توى فرق الدرجة املمتازة، كذلك اس���تطاع فريق السّيدات 

حتقيق إجنازه بالصعود إلى مستوى فرق الدرجة املمتازة.
وبعد،إجنازاتن���ا ف���ي ف���رع ك���رة الس���ّلة ال تقتص���ر عل���ى النتائ���ج 
الرياضّية فحس���ب بل تتخّطها؛ فقد حّقق األرثوذكس���ّي أهداًفا 
تربوّي���ة واجتماعّية ال تقّل أهّمّية عن اإلجنازات الرياضّية متّثلت 
ببناء ش���بكة عالقات واسعة، مع جهات عديدة، أّولها وأهّمها 
العالق���ات الوثيق���ة التي توّط���دت مع أهالي الالعب���ني، والذين 
ش���اركوا الن���ادي ف���ي بناء أج���واء حميمّي���ة خاص���ة، جعلت من 
العالقة ب���ني الالعبني والنادي عالقات عائلّي���ة ممتازة ومتمّيزة. 

وهذا هو سّر جناحنا األّول.

شبكة عالقات واسعة
تتمّي���ز عالقتنا بالف���رق املختلفة، العربّي���ة واليهودّية، باالحترام 
املتب���ادل، وقد ش���هدت مدّرجات النادي ه���ذا العام أرقى صور 
ال���روح الرياضّية العالية، في كافة الظروف، دون عالقة بالربح 

ملقالة  زينكوغرافي���ة  ص���ورة 
مكابي حيفا بالعبرية
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واخلس���ارة. لقد أظه���ر جمهور النادي نضوًجا مش���ّرًفا وأخالقا 
عالي���ة "بترف���ع الراس"، ولع���ّل أفضل مثال على ذل���ك ما كتبه 
الفري���ق الضي���ف "مكابي حيفا" ف���ي صفحت���ه اإللكترونّية عن 
اس���تقبال الن���ادي األرثوذكس���ّي له ف���ي مب���اراة ال���دورّي بتاريخ 

.2014/12/18
لقاءات مع األخوة من مناطق السلطة الوطنّية الفلسطينّية

ح���رص الن���ادي األرثوذكس���ي، دائًم���ا وأبًدا، وما ي���زال، على 
التواص���ل م���ع أهلنا في مناط���ق الس���لطة الوطنّية الفلس���طينّية ، 
حيث استضفنا في فترة أعياد امليالد املجيدة ورأس السنة النادي 
الشقيق من داالس���ال بيت جاال، وأقيمت ثالث مباريات وّدّية 

ألجيال مختلفة بأجواء أخوّية رائعة.

وم���ن جهة ثاني���ة، وتأكي���ًدا للتواصل بني األخوة، ح���ّل النادي 
ضيًف���ا، في الربيع املاضي، على س���رّية رام الله األولى في لقاء 
رياض���ّي أخ���وّي ممّيز، كم���ا وزار وف���د النادي مؤّسس���ة ونصب 
وُمتح���ف محمود درويش وضريح الزعيم الفلس���طينّي الراحل 

الرئيس ياسر عرفات.

حفالت تكرميّية
دأب الن���ادي على إقامة العديد من احلف���الت الفّنّية التي مّت فيها 
تكرمي املتبّرعني للقاعة الرياضّية خالل الس���نوات املاضية، كما 
نال العبو النادي قس���ًطا من التك���رمي تقديًرا لهم على إجنازاتهم 

الرياضّية املتمّيزة.

برامج اجتماعّية/ ترفيهّية
أق���ام النادي ع���دًدا م���ن الرحالت لألعض���اء، وّط���دت العالقة 
االس���رّية بني كاّفة األطراف، من إدارة ومدّربني والعبني، هذا 

إضافة الى احتفال سنوّي مبناسبة األعياد املجيدة.

اإلجنازات ال تتوّقف...
فري���ق الرجال للموس���م 2015/2014 في طريق���ه إلى الدرجة 
األولى، فريق "فتيات ب" للموسم 2015/2014 في طريقه 
إل���ى الدرجة املمتازة، فريق "فتي���ات أ" حّقق إجنازا كبيًرا ببقائه 
ضمن الدرجة املمتازة. فريق "الس�����يدات" على وش���ك حتقيق 

هدف البقاء ضمن الدرجة املمتازة.
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املخّيم الصيفّي
ثالث���ة أس���ابيع قضاها أطفالنا ف���ي أحد أجنح املخّيم���ات الصيفّية 
ف���ي تاري���خ مخّيم���ات الن���ادي، والذي حم���ل هذا العام ش���عار 
"اطلع من تلفونك"، وهي رسالة تربوّية صّحّية بالغة األهّمّية 
س���اهم املخي���م بإيصاله���ا لألطف���ال واألح���داث، وج���رى م���ن 

خالله���ا حّثهم على ع���دم اإلفراط باس���تعمال الهواتف النّقالة؛ 
ملا تس���ّببه من أضرار صّحّية ونفس���ّية واجتماعّية. س���اهمت في 
هذه الفعاليات الفنانة رنني بشارات من خالل تقدمي ستاند أب 

كوميدّي جلميع األجيال.
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متّي���ز املخّي���م، ه���ذا الع���ام، بالبرامج اجلدي���دة املش���ّوقة، أبرزها 
كان برامج مغامرات التس���ّلق "يوم العنكب���وت"، واألوميغا، 
وورش���ة التصوي���ر، وي���وم ح���ّي )تع���رف عل���ى احليوان���ات(، 
وأّي���ام  املمتع���ة  الرح���الت  إل���ى  الورقّي���ة، إضاف���ة  والطائ���رات 

الس���باحة، ف���ي أجمل املواقع ف���ي البالد. وق���د مّت، وألّول مّرة 
ف���ي تاري���خ املخّيم���ات الصيفّي���ة، توزي���ع كراس���ة قّيم���ة وقرص 
DVD، في نهاية املخّيم، يش���مالن اس���تعراًضا مصّورا ألكبر 

وأهم الفعاليات التي جرت في املخّيم.
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مهرجانان رياضّيان: في األّول من أّيار واألعياد
كبيري���ن:  2015/2014 مهرجان���ني رياضّي���ني  ش���هد موس���م 
مهرج���ان األّول من أّيار الرياضي الس���نوّي، ومهرجان األعياد 
الرياض���ّي ال���ذي ُيق���ام للمّرة األول���ى، ويحّل خالل فت���رة أعياد 

امليالد املجيدة ورأس السنة.
ش���اركت ف���ي املهرجانات عش���رات الف���رق من الن���ادي، وفي كافة 
الف���روع الرياضّي���ة، واس���تضافت خالل���ه فرًق���ا رياضّية م���ن نوادي 

ومدارس مدينة الناصرة، إضافة لضيوف من بعض القرى العربّية.

مهرجان يوم الطفل العاملّي
شهد النادي مهرجانا ضخًما مبناسبة يوم الطفل العاملّي في بداية 
ش���هر حزيران، مّت بالتعاون مع "مرك���ز الطفولة"، وامتّد على 

مدار عدة ساعات في ساحات النادي وقاعاته.

أربعة مهرجانات، لوحات طفولّية وال أجمل ...
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