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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

كلمة املربية عفاف توما
رئيسة مجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة

بحل���ول عيد الفص���ح املجيد يتق���ّدم املجلس رئيس���ة وأعضاء إلى 
أبن���اء الطائفة بأح���ّر التهاني والتبريكات متمّنني لكم عيًدا س���عيًدا 
وفصًح���ا مجي���ًدا أع���ادة الل���ه عليك���م وق���د ح���ّل الس���ام والعدل 

واملساواة على بلدنا العزيز.

نحرص دائما وبواس���طة نش���رة البش���ارة عل���ى أن نتواصل معكم 
لنطلعك���م عل���ى م���ا يق���وم ب���ه املجل���س م���ن نش���اطات وفّعالّيات 
وإجن���ازات وبرام���ج تع���ود بالفائ���دة عل���ى أهلن���ا وأبن���اء الناص���رة 

مبختلف أطيافها وحاراتها وعلى أبناء طائفتنا الكرام.

كنيس���ة البش���ارة وبئر الع���ذراء جوهرتان نحاف���ظ عليهما كبؤبؤي 
الع���ني فهما إثب���ات وجودنا في ه���ذه الباد فمكانتهم���ا التاريخّية 
والدينّي���ة جتعلهم���ا م���زاًرا للحجاج والس���واح؛ ل���ذا حرصنا على 
ه���ذا اإلرث الدين���ّي واحلض���ارّي، وفي األش���هر القريبة س���نتابع 
املرحل���ة الثالثة من مش���روع احلفرّيات خلف الكنيس���ة إلى جانب 
تفعيل املتحف، وإقامة مركز لترميم األيقونات داخله، وأرش���فة 
وتوثيق كّل محتوياته، باإلضافة إلى إقامة مركز مبيعات للتحف 
الدينّي���ة. ولتكملة املش���روع وجعله متكامًا فق���د مّت تأجير املبنى 
ف���ي احلس���بة إلقام���ة مرس���م للفن���ون واس���تراحة للس���ياح؛ وبهذا 

فنحن اليوم نخطو اخلطوات األولى لتنفيذ جزء من التقرير الذي 
أع���ّده كب���ار املهندس���ني اإليطالّيني، فقد ب���ات هناك مس���ار كامل 
للس���ائح لزيارة الكنيسة، ثّم اآلثار خلفها مروًرا باملتحف ومركز 
الترميم، وبعدها يس���ير باجتاه املطرانّية مروًرا باالستراحة ليشاهد 

معرًضا لأليقونات املرّمة واحلديثة.

س���يعود هذا كّله بالفائدة على الكنيسة، ويرفع اسمها عالًيا عاملًيّا 
���ا، وبالفائ���دة على احل���ّي خاصة واملدين���ة عاّمة؛ فمجلس  ومحّلًيّ
الطائف���ة األرثوذكس���ية مؤّسس���ة تس���اهم مس���اهمة فّعال���ة في رفع 

مستوى بلدنا احلبيب ثقافًيّا ورياضًيّا واجتماعًيّا.

أعزائي أبناء الطائفة الكرام 
أدعوك���م لق���راءة ما نضع���ه ب���ني أيديكم بتمّع���ن واهتم���ام كبيرين 
لتتعّرف���وا عل���ى عملن���ا وعلى املجه���ود الذي نقوم به فه���ذا العمل 
لم يكن ليخرج إلى النور لوال العمل اجلماعّي املش���ترك ألعضاء 
املجل���س والهيئة واملتطوعني في مؤّسس���تنا، كما وندعوكم أهَلنا 
لالتفاف حولنا وحول كنيس���تنا لنحافظ عل���ى وحدتنا ووجودنا 

فلنا تاريخ مشرف يجب احلفاظ عليه.

فصًحا مجيًدا وكّل عام وأنتم بألف خير

العيد ألفة
ومحّبة وتقارب وتسامح
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ابنائي األحباء 
نعمة ورحمة وس����امًا من قبر املس����يح القائم من ب����ني األموات القابل 

احلياة والكلي القداسة
"املسيح قام من بني األموات وأصبح بكر اخلليقة واألموات وهو 

خالق جميع املصنوعات"
إذ نق����ف بورع فائق وخش����وع عميق، في هذه الليل����ة البهيجة،  الذي 
ق����ام فيه����ا اإلل����ه باخلاص، ال نتذكر فحس����ب، بل نش����ترك في الس����ر 
احلدي����ث العجيب، الذي كش����فه الل����ه األب إلينا نحن البش����ر، أعني 
سر القيامة من بني األموات الثاثي األيام البنه الوحيد، الذي جتسد 
من ال����روح القدس ومرمي الدائمة البتولية في عهد أوغس����طس قيصر 

مولودا باجلسد، واختلط بالبشر وصلب في عهد يباطس البنطي.
ع����رف بهذا الس����ر حام����ات الطيب اللوات����ي حملن الطي����وب ليدهن 
جس����د يس����وع، " وفي الصباح الباكر ألحد الس����بوت جئن إلى القبر 
)مرق����ص 16: 1-3 ( وعرفن أيضًا به من املاك اجلالس على احلجر 
ق����رب القب����ر، وهرع الرس����ل الى القب����ر ليدخلوا إليه ف����رأوا " األكفان 
موضوع����ة وحده����ا " )يوحن����ا 20:25 ( كم����ا أن النس����اء قل����ن لم نره 
ولك����ن ظهر بعد قلي����ل ملرمي املجدلية وه����ي تبكي ق����رب القبر )يوحنا 
20:15 ( وأجاب النس����وة اخلائفات قائًا: " س����امًا لكما " )متى 
28:29 (. وظهر بهيئة أخرى  " الثنني من التاميذ وهما يسيران 
منطلق����ني إلى البري����ة" )مرقس 16:12 (وأعلمهم وه����و يبارك اخلبز 
) لوق����ا 24: 30-31(. وفيم����ا كان التامي����ذ مجتمع����ني حثه����م على 
ملس����ه ) لوقا 24-40(. وفيما كان معهم طلب منهم طعامًا " وتناول 
ج����زءًا من س����مك مش����وي وأكل " )لوق����ا 24-44 (ك����ي يؤكد وجهه 

الصحيح وصلبه وقيامته.
إن ه����ذا الس����ر بالفعل حقيق����ي  بدائيا وظهر للتامي����ذ )لوقا 24:11( 
لكنه����م اقتنع����وا بكل العام����ات الكثي����رة والظه����ورات للقائم من بني 
األموات وبالهام من الروح القدس كرزوا في جميع أنحاء املسكونة.
لق����د وص����ل س����ر قيامة إلهن����ا وأبي ربنا يس����وع املس����يح إلى نهايت����ه فإنه 
انتص����ر بواس����طة الصلي����ب ونزوله إل����ى اجلحي����م على الق����وى املعادية 
وسحق رباطات اجلحيم، وخلص منه اإلنسان مسكًا بيده كآدم ثاني 
جديد كما يظهر في أيقونة القيامة األرثوذكسية فقد سحب ادم األول 

القدمي الس����اقط من أعماق 
اجلحيم ورفع����ه إلى أعالي 
السماء. وقد تعهد بذلك 

في السماء بجلوسه عن ميني األب بتسلمه 
ذلك ل����دى جتس����ده للطبيعة اإلنس����انية وبالصلي����ب وقيامت����ه املجيدة. 
فبقوة الصليب وقيامته مخلصنا يسوع املسيح إذ امن اإلنسان واشترك 
ف����ي عمله الفدائي أصبح مخيفًا للش����يطان وامل����وت. وحتدى وانتصر 
عل����ى املوت. يعيش في العالم حياة ليس����ت على درجة من التحس����ن 
فحسب، بل مولودة من جديد ومتجلية ومتجددة، حيث تسود فيها 
احملب����ة ة والعدل والس����ام. " كل ما هو ح����ق، وكل ما هو جليل، و 
كل م����ا هو عادل، كل ما هو مق����دس، وكل ما هو مفيد، وكل ما هو 
مديح " )فيليبي 4: 8-9(. لقد ذاق اإلنس����ان احلياة األبدية باملسيح 
القائم من بني األموات في جس����ده بالكنيس����ة، ويتمتع بعد املوت مع 

األبرار والشهداء والقديسني بنور الثالوث االقدس املشع النير.
إننا ملدعوون مبثل هذه احلياة من قبل اإلله األب بواسطة االبن والروح 
القدس ليعيش حياة إلهية إنسانية على األرض. وحتفظ الكنيسة هذه 
احلقيقة وتس����لمها إلى أعضائها وتس����لم جس����د املس����يح حيثما كان في 
األرض وخاص����ة املوج����ودة ف����ي األماكن املقدس����ة التي ع����اش وخطا 
فيها خطواته مؤسس����ها كنيس����ة صهيون أم الكنائ����س املؤمتنة من الرب 

والقديسني حلفظها وإظهار شهادة األحداث اخلاصية.
إذًا نهت����ف بف����رح عظي����م وش����كٍر عمي����ق " قام املس����يح فس����قطت اجلن 
منحطًة. قام املس����يح ففرحت املائكة مس����رورة. قام املس����يح فانبثت 
احلي����اة. قام املس����يح فلي����س في القبور م����ن ميت. ألن املس����يح بقيامته 
م����ن بني األموات صار باك����ورة الراقدين. فله املج����د والعزة إلى دهر 

الداهرين. آمني.
ونعاي����د عل����ى االكلي����روس ومجل����س الطائف����ة االرثوذكس����ية وجميع 
املؤسس����ات الرومية األرثوذكس����ية في الناصرة خاًصا واملجالس امللية 
ف����ي املنطق����ة عاًم����ا وجمي����ع أبنائن����ا متمن����ني لهم قيام����ة عظيم����ة ، وفي 
اخلتام ال يس����عنا إال ان ننقل بركات وحتيات صاحب الغبطة كيريوس 
كيوي����وس ثيوفيل����وس الثالث بطريرك املدينة املقدس����ية وس����ائر أعمال 

فلسطني واألردن.

مبناسبة القيامة العظيمة
املتروبوليت كيرياكوس - متروبوليت الناصرة وسائر اجلليل
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

أحبائي أبناء الطائفة الكرام،
باس����م أعضاء الهيئة التمثيلية ملجلس الطائفة االرثوذكس����ية في الناصرة 
واس����مي ش����خصيا، اتوّجه إليكم بأصدق التمنّيات مبناسبة حلول أحد 
الش����عانني وعيد الفص����ح املبارك راجًي����ا أن تقضوه في س����عادة وازدهار 
وفرحة في محيط أِحبتكم وليكن هذا العيد مؤش����را ونبع أمل للجميع 
ب����أن كاف����ة الكنائ����س والطوائ����ف س����تواصل تطوي����ر التفاه����م فيم����ا بينها 

واالحترام املتبادل والدعوة الى السام والعدالة واحملبة بني البشر.
عيد الفصح او عيد قيامة الس����يد املس����يح من املوت هو من ركائز الديانة 
املس����يحية. وقيامة املس����يح ليست قيامته وحس����ب، إّنها قيامتنا وجميع 
الذين يؤمنون به، فليكن هذا العيد مناس����بًة للعودة إلى احملبة الصادقة 

واالنطاق الى احلرية واخلاص.
اخواتي واخوتي، الهيئة التمثيلية هي الهيئة العليا التي متثل عموم افراد 
الطائفة املس����يحية االرثوذكس����ية العربي����ة في الناصرة ونتس����يرت عليت 
الذي يتراوح تعدادهم 16 الف شخص، وينتخبها املنتسبون للجمعية 
العمومية وتتولى مباشرة او بواسطة مجلس االدارة االشراف واحملافظة 
على اموال وشؤون الطائفة االرثوذكسية ضمن الصاحيات واحلقوق 
والواجبات التي ينص عليها الدس����تور. مبوجب مواد الدستور، جترى 
االنتخاب����ات ألعضاء الهيئة التمثيلية مرة كل اربع س����نوات. في ش����هر 
نيس����ان من عام 2015 بدأنا بالتحضير النتخابات الدورة الرابعة عش����ر 
للهيئ����ة التمثيلي����ة ملجل����س الطائف����ة االرثوذكس����ية في الناص����رة، وذلك 
مبوج����ب م����واد الدس����تور وق����رار م����ن الهيئ����ة التمثيلي����ة. كان هدفنا منذ 
ان تس����لمنا قي����ادة املجلس ع����ام 2007 اجراء االنتخاب����ات في موعدها 
احملدد دس����توريا وعدم االجنرار الى تأجيل االنتخابات كما حصل في 
دورات سابقة وذلك احتراما للدستور وحق االنتخاب الشرعي ألبناء 
الطائفة. لكن لألسف الشديد، حاول البعض عرقلة سير االنتخابات 
بوس����ائل عديدة حتى اللجوء ال����ى احملاكم بهدف تأجيل  االنتخابات، 
اال ان احملكم����ة املركزي����ة ف����ي الناص����رة اق����رت اج����راء االنتخاب����ات ف����ي 
موعده����ا احمل����دد رافضة االعت����راض الذي ق����ّدم لعرقل����ة االنتخابات. 
في ش����هر تش����رين الثاني لعام 2015 وقبيل موعد االنتخابات انسحب 
قس����م م����ن املرش����حني بحي����ث لم ي����زد ع����دد املرش����حني الباق����ني عن 35 

وبناء  وعلي����ه  مرش����ًحا، 
عل����ى الدس����تور اصب����ح 
املرش��������ح���ني  جمي����ع 

الباقي�����������ن اعض����اء هيئ����ة متثيلي����ة مباش����رة بالتزكي����ة دون انتخابات، 
وق����د أقرت الهيئ����ة التمثيلي������ة باجتماعه������ا االول بالدورة الرابعة عش����ر 
للهيئ����ة التمثيلية انتخ������اب مكت����ب هيئة مؤلف من 5  أعضاء  ومجلس 

للطائفة مؤلف من 9 أعضاء.
اخوات����ي و اخوتي ، ان الدورة احلالية للهيئة التمثيلية تبدء بعد دورتني 
س����ابقتني اتس����متا بنجاحات كثي����ره على صعي����د الهيئ����ة التمثيلية وعلى 
صعيد املجلس. ان هدفنا كان وما زال اكمال طريق من سبقونا وخدمة 
ابن����اء الطائف����ة وابناء الكنيس����ة الذين ينتظ����رون منا الكثي����ر كممثلني عن 
آماله����م وتطلعاتهم، وايض����ا خدمة كافة ابناء ش����عبنا العربي االصيل.
تش����هد الدورة احلالية مش����اريع متميزة تهدف الى احلفاظ على الكنيسة 
واالرث الدين����ي والتاريخ����ي وتطوي����ر مؤسس����ات الطائف����ة ومضمونها 
القومي العربي ، والثقافي والتربوي. عيد الفصح هو مناس����بٌة للعودة 
إل����ى بعضنا البعض لك����ي ال نبقى متباعدين ومتنازعني، ومن هذا املنبر 
ادع����و اجلمي����ع الى انه����اء اخلافات داخ����ل ابن����اء الطائف����ة برحابة صدر 
وصدق عزمية، وتظافر اجلهود لتحقيق رغبة ابناء الطائفة في الوحدة.
كما ادعو الى تعزيز العاقات مع باقي الطوائف والهيئات واملؤسسات 
الرس����مية وغير الرسمية في هذا الوقت الذي نحن في أمس احلاجة فيه 
الى دراس����ة التحدي����ات واملخاطر الت����ي تواجه مجتمعن����ا العربي وتهدد 
نس����يجه الوطن����ي واالجتماع����ي، متمن����ني ان يحل الس����ام واالمان في 
ب����ة، ليع����ود جميع  العال����م بأس����ره، وخاص����ٍة ف����ي بادن����ا املش����رقية املعَذّ
ري����ن إل����ى دياره����م في باده����م، وينعم����وا بالطمأنينة  النازح����ني واملهَجّ
واالس����تقرار.يا ليت روح املبادئ التي بش����ر بها مخلصنا يسوع املسيح 
تعم البش����رية وجتلب معها الس����ام واالمان والطمأنين����ة للعالم اجمع.
دعوات����ي وامنيات����ي ان يحفظنا الله وان يس����دد خطانا في طريق الس����ام 

والوئام فيحيا اجلميع باحملّبة واأللفة والتعاون لبناء عالٍم أفضل.

املسيح قام، حقًا قام

من القلب الى القلب
منر ناصر

رئيس الهيئة التمثيلية ملجلس الطائفة االرثوذكسية في الناصرة
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خدمات الكنيسـة في أسبوع اآلالم 
والفصـح املقدس

األحد
2016/4/24

أحد الش���عانني، خدمة القداس اإللهي الس���اعة الثامنة والنصف صباحًا في كنيس���ة البش���ارة برئاس���ة س���يادة املطران كرياكوس 
والدورة التقليدية خارج أسوار الكنيسة.

نرج���و م���ن جميع اإلخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانية في الس���اعة الثامنة صباحًا ملرافقة س���يادة املطران كرياكوس إلى 
كنيسة البشارة.

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

االثنني
2016/4/25

االثنني العظيم املقدس، خدمة قداس البروجزميني الس���اعة الثامنة والنصف صباحا، وفي الس���اعة الس���ابعة مساء خدمة 
صاة اخلنت

الثالثاء
2016/4/26

الثاثاء العظيم املقدس خدمة قداس البرجزماني الساعة الثامنة والنصف صباحًا وفي الساعة السابعة مساء خدمة صاة اخلنت 
وفي دير املطرانية قداس البرجيازميني الس���اعة العاش���رة صباحًا وفي الس���اعة الرابعة والنصف يا رب القوات االخيرة برئاس���ة 

سيادة املطران كرياكوس.

األربعاء
2016/4/27

خدمة قداس البروجزمي����ني األخيرة الس���اعة الثامنة والنصف صباحًا برئاس���ة س���يادة ال�مطران كرياك��وس في كنيس���ة البش���ارة 
وصاة الزيت املقدس، الس���اعة الرابعة والنصف في كنيس���ة البش���ارة.وصاة اخلنت وخدمة القداس اإللهي خلميس األسرار 

في دير املطرانية الساعة احلادية عشر ليًا.

اخلميس
2016/4/28

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

اجلمعة
2016/4/29

 اجلمعة العظيمة املقدس���ة، زيارة املدفن )القدمي واجلديد( الس���اعة السادس���ة والنصف صباحا )الرجاء إحضار قائمة بأس���ماء 
األم���وات(، وف���ي الس���اعة الثامنة صباحًا تقام خدمة قراءة الس���اعات الكبرى وصاة الغروب وإن���زال املصلوب عن الصليب 
برئاسة سيادة املطران كرياكوس، وخدمة جناز املسيح الساعة السابعة والنصف مساء ثم الدورة التقليدية خارج أسوار كنيسة 

البشارة مبشاركة فرقة الكشاف.

السبت
2016/4/30

الس���بت العظيم املقدس، )س���بت النور( حيث تقام خدمة صاة الغروب وخدمة القداس اإللهي للقديس باس���يليوس الكبير 
الساعة السادسة صباحًا.)سوف تتم مناولة املؤمنني بعد خدمة القداس اإللهي(

وفي دير املطرانية خدمة القداس الساعة السادسة صباحًا ، وبعد خدمة القداس ذهاب راعينا املوقر إلى القدس إلحضار النور 
املقدس إلى كنيسة البشارة، وفي الساعة اخلامسة استقبال النور املقدس 

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

األحد
2016/5/1

عيد الفصح املجيد خدمة الباعوث وصاة غروب احملبة الساعة اخلامسة بعد الظهر.
نرج���و م���ن جمي���ع االخوة واألخ���وات احلضور ال���ى دير املطرانية ف���ي الس���اعة الرابعة والنص���ف ب.ظ ملرافقة س���يادة املطران 

كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

االثنني
2016/5/2

ثاني أيام عيد الفصح املجيد خدمة القداس االلهي الس���اعة الثامنة والنصف صباحا في كنيس���ة البش���ارة برئاس���ة سيادة املطران 
كرياكوس.

الثالثاء
2016/5/3

ثالث أيام عيد الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الس���اعة الثامنة والنصف صباحا في دير املطرانية برئاس���ة س���يادة املطران 
كرياكوس. وبعد إنتهاء القّداس يستقبل سيادة املطران أبناء الطائفة في ديوان املطرانية للمعايدة.

اخلميس
2016/5/5

عيد ينبوع والدة اإلله تقام خدمة القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف صباحا في املغارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.
وفي دير املطران خدمة صاة الغروب للقديس جوارجيوس الساعة اخلامسة والنصف مساء 

اجلمعة
2016/5/6

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

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

اللجنة التنفيذية للمؤمتر 
األرثوذكسي .... الى أين؟

رائـــــق جرجـــــوره
رئيــــــس اللجنـــــة التفيذيـــــة للمؤتـمر االرثوذكســـــي

اللجن����ة التنفيذي����ة للمؤمت����ر األرثوذكس����ي تتق����دم ال����ى كل فرد م����ن أبناء 
الطائف����ة العربي����ة األرثوذكس����ية في إس����رائيل والعالم بأخل����ص واحلى 
التمني����ات بفص����ح مجي����د، ضارع����ني إلي����ه تعال����ى أن مينحك����م الصحة 

والسعادة والعيش الرغيد.
أيها األخوات واإلخوة األعزاء،

اس����محوا ل����ي أن أتط����رق ال����ى موض����وع خ����ارج ع����ن املبارك����ة واملعايدة 
ألهميته وضرورة اطاعكم على ما يحدث:

من املاضي الى احلاضر:
ف����ي س����نة 1985 ب����ادرت املجال����س واللج����ان امللي����ة االرثوذكس����يه ف����ي 
كل بل����دة وقري����ة الى عق����د مؤمتر يضم مثل����ني عن جميع الهيئ����ات املليه 
الرسمية. يهدف هذا املؤمتر ، باختصار شديد ، حلل مشاكل كل طائفة 
ف����ي كل بل����دة وتنظيم عملها وحل املش����اكل التي كانت، ومع األس����ف 
الشديد،ما زالت، بني الرئاس����ة الروحية والطائفة األرثوذكسية.ومن 
اجلدير بالذكر أن هذه املش����اكل كانت منذ عش����رات الس����نني وأدت الى 

خافات بني الطائفة والرئاسة الروحية.
املؤمت����ر الس����ابع عق����د بتاري����خ 2011/2/20 واملؤمت����ر الثام����ن بتاري����خ 
2015/2/23، وكل منهم����ا كان بحض����ور الرئاس����ه الروحيه وغبطة 
البطريرك، واس����تمعوا الى املش����اكل التي تعاني منها كل طائفة وبشكل 
خاص الكهنة، ورغم اللقاءات املستمره  بني اللجنه والبطركيه لم جند 

حًا مقبواًل للمشاكل املعلقة لغاية اليوم، وقد تبقى في املستقبل.
م����ا ميي����ز املؤمت����ر الثام����ن أن غبط����ة البطري����رك وحاش����يته اجتمع����وا، كما 
اع����رف، ألول مرة،مباش����رة م����ع مثل����ي الطائف����ة العربية األرثوذكس����ية 
في إس����رائيل وس����معوا الطلبات ووعدوا باحلل االيجابي.مع االسف 
الش����ديد ل����م تتغير االمور االساس����يه، رغ����م االجتماعات والنقاش����ات 

املوضوعيه بروح طيبه وبقلوب مفتوحه والعاقه االبويه. 

 سأستعرض باختصار أهم املشاكل:
توحيد األعياد: املوضوع الش����عبي،حديث ونق����اش، عند اكثرية أبناء 
الطوائ����ف املس����يحية: غبطته ال يعارض في توحي����د األعياد اجتماعًيا، 

ولك����ن ال يواف����ق عل����ى 
االحتف����االت  إج����راء 

الديني����ة في الكنيس����ة حس����ب التق����ومي الغرب����ي واضاف- عل����ى أمل أن 
يعق����د س����نودوس عامل����ي، إذا عق����د قريبا، ي����درس املوض����وع وي����أخ����ذ 

الق������رارات الازمة.
اللجن����ة التنفيذي����ه ت����رى ض����رورة التوحي����د ف����ي اق����رب وق����ت مكن الن 

التوحيد مطلب االكثريه.
2. ع����دم الت����زام البطركية بالق����ررات التي متت ب����ني البطركية واللجنة 

التنفيذية.
مش����اركة العلماني����ني في عضوية الس����نودوس املقدس: أح����د املواضيع 
املختلف عليها هو مشاركة العلمانيني في السنودوس املقدس أعضاؤه 
م����ن الكهنة والرئاس����ة الروحي����ة وصاحيته ش����امله كل ام����ور البطركيه 
الديني����ه والعلماني����ه. عدة م����رات عاجلنا املوضوع مع غبطت����ه فكان َيعد 
بالتنفي����ذ، وما زلنا خارج الس����نودوس املقدس. قبل ش����هرين نش����ر في 
املواق����ع االلكتروني����ة بي����ان ص����ادر ع����ن اللجنة الرئاس����ية العليا لش����ؤون 
الكنائس في فلس����طني يش����ير انه مت االتف����اق مع البطريرك على تس����مية 
مثلني من الطائفة العربية األرثوذكسية سكان اململكة األردنية والسلطة 

الفلسطينية اعضاًء في السنودوس متجاهلني اللجنة التنفيذيه.
على ضوء هذا النش���ر بادرت الى عقد اجتماع مع البطريرك ومع السيد 
حنا عميرة، رئيس اللجنة الرئاس���ية العليا ومبش���اركة السيد زياد البندك 
الوزير املستشار للشؤون املسيحية في السلطة الفلسطينية. في اجتماعنا 
مع البطريرك بحضور مكتب اللجنة التنفيذية واللجنة اخلماس���ية املنبثقه 
عن اللجنه التنفيذيه لشؤون البطريرك، كان رد البطريرك انه لم يتجاهلنا 
وإمن���ا م���ا مت نش���ره هو إج���راء مس���ؤولة عنه احلكوم���ة األردني���ة ومبوافقة 
السلطة الفلس���طينيه واضاف نحن في البطركية نرحب بحضوركم، أنا 

مع فكرة أن يكون متثيًا للطائفة في إسرائيل.
أما في االجتماع مع رئيس اللجنة الرئاسية السيد عميرة والسيد الوزير 
البندك ، شارك فيه مثلون عن عدة مجالس اعضاء اللجنه،أكدنا أنناال 
نريد إفش����ال ما توصا إليه، وندعم موقفك����م آملني أن تدعموا موقفنا 
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املسيح قام .. حًقا قام

أيها االحبة ابنائي واخوتي الكرام
 وام���ا ان املوت���ى يقومون فق���ال ذلك أيضا النبي موس���ى "الرب 
ال���ه إبراهيم ويعق���وب ليس اله اموات بل ال���ه احياء الن اجلميع 

عنده احياء " 
وجواب الس���يد املس���يح للناموس���ي املجرب له قائًا "فان كنت 
فع���ًا تريد ان ترث احلياة األبدية عليك ان حتب الرب إلهك من 

كل قلبك ونفسك وقدرتك وفكرك وقريبك مثل نفسك "
في هذه األيام املباركة نذكر أنفس���نا بكلمات الس���يد املسيح "انا 
ه���و القيامة واحلي���اة من آمن بي ولو مات فس���يحيا وكل من آمن 

بي فلن ميوت الى االبد".
اخوت���ي نح���ن الي���وم علين���ا ان نذك���ر بعضن���ا بعض���ا بح���دث القيام���ة 
ونتطل���ع ال���ى الناه���ض م���ن ب���ني األم���وات ليب���ارك خطواتن���ا وميدن���ا 
بالق���وة مل���ا في���ه اخلي���ر لنكم���ل جهادن���ا الروح���ي ف���ي احلي���اة ومينحن���ا 
النعم���ة لنس���تمر باخلدم���ة والعط���اء، لنحم���ل رس���الة يس���وع املس���يح 
خل���اص العال���م ونس���تحق كم���ا وع���د تامي���ذه ان نذه���ب ونتلم���ذ 
الق���دس. وال���روح  باس���م االب واالب���ن  جمي���ع األمم ونعمده���م 

اخوت���ي األحباء حاجز اخلوف ال وجود له في حياة املؤمن معتمدين 
بذلك على ان يسوع الناهض من بني األموات سيبقى معنا الى انقضاء 
الدهر، ان طريق العالم البعيد عن الروحانيات هو بالتأكيد غير طريق 
الس���يد املس���يح فاإلنس���ان يخترع ويتفنن بإيجاد الظروف واملناسبات 
لك���ي يهاجم اخ���اه االنس���ان وليقضي علي���ه وهذا ما يفس���ر احلروب 
الدائ���رة من حولنا مخلفة في كل يوم ش���هداء ومش���وهني ومش���ردين 

للمس���كن  ت���ام  ودم���ار 
والبشرية والبيئة.

ان  االنس���ان  يح���اول 
عل���ى  ارادت���ه  يف���رض 
االخ�����������ر باس���تعم�������ال 
القوة احيان���ًا فاحلضارة 

والرقي ليس���ت بالزين���ة وادعاء احلرية بل تك���ون باحترام وقبول 
االخ���ر ومحاورت���ه وبان يعم س���ام وطمأنين���ة والعدالة بني بني 
البشر ويتمسك االنس���ان بقيمة االحترام ألخيه االنسان أيًا كان 
لون���ه او دين���ه او ِعرقه وال يكون ذلك باس���تباحة حرية االخر ان 
كان بالعن���ف او بالقت���ل او بالس���خرية ب���ل باحملب���ة وال�مس���امحة 
ملصلح���ة ك�����ل الن�����اس فاإلنس����ان ال يفكر باملعاني الروحية التي 

من خلف كلم���ة الس���ام التي دعا اليها املسيح رب الكون.
اخوت���ي، الس���ام ال���ذي نحت���اج الي���ه ه���ذه األي���ام وخاصة في 
الظروف الصعبة التي حتيط بنا هي احدى جتليات عيد القيامة.

فليحف���ظ الله كل الش���عوب ومينحها اخلاص والس���ام العادل 
منجي���ا ايانا واياهم من احلروب والدم���ار وليكن ربنا ومخلصنا 
واله الكون يس���وع املسيح ملك الس���ام القائم من بني األموات 

معكم جميعا وفي قلوبكم ويحميكم ويرشدكم دائما.

املسيح قام .... حقًا قام .... فصًحا مجيًدا
كل عام وأنتم بألف خير

األب سمعان بجالي

على أمل اس����تمرار االتصال ح����ول املوضوع وان يؤخ����ذ بعني االعتبار 
الطائفه في غزه.

موض����وع األم����اك: من����ذ قي����ام الدول����ة مت عق����د صفق����ات عقاري����ة بني 
احلكومة والبطركية وش����ركات استيطانية. نحن ضد تسريب األراضي 
املس����جلة على اس����م البطركي����ة واحملافظه  عليه����ا ملصلحة أبن����اء الطائفة 

العربية األرثوذكسية. 
ف����ي ق����رارات املؤمت����ر الس����ابع والثام����ن تقرر احملافظ����ة عل����ى العاقة مع 
اللجن����ه  نتعام����ل-  وان  معاوي����ة،  ش����عرة  عل����ى  واحملافظ����ة  البطركي����ة 

والبطركيه - بالشفافية واالحترام املتبادل. اللجنة التنفيذية حتافظ على 
هذه املبادئ.نحن نحترم ونقدر هذه املبادئ.

ومن مبادئ وقرارات املؤمترين السابع والثامن- أننا نحن،أبناء الطائفة 
العربية األرثوذكسية، جزءأ ال يتجزأ من الشعب العربي- على طوائفه 
الديني����ه م����ن مس����لميه ودروزه ومس����يحييه.يجب احملافظ����ة عل����ى هذه 
الوح����دة ، نقاوم،نتجاه����ل ونش����جب كل من يريد أن يعاملنا بسياس����ة 
فرق تس����د، س����واء ، من احلكوم����ه او غيرها، محافظ����ني على وحدتنا 

العربيه ورافضني كل الوسائل لتفريقنا. الدين لله والوطن للجميع.
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جلنة الكنيسة

مبناس���بة عيد الفصح املجيد وقيامة ربنا يس���وع املسيح تتقدم جلنة 
الكنيسة جلميع أبناء الطائفة واحملتفلني بهذه املناسبة بالتبريكات 

وكل عام وأنتم بخير.

ان الكنيس���ة ه���ي املؤسس���ة الت���ي حتتض���ن وتض���م جمي���ع أبن���اء 
الطائفة لهذا فان املجلس يولي جل اهتمامه في الكنيس���ة البش���ر 
والكنيس���ة احلجر في هذه األيام املجل���س يقوم بالتخطيط لتنفيذ 
اعمال ترميمية للهيكل من صيانة وترميم اجلدران وحل مشكلة 
الرطوب���ة وأيض���ا يق���وم بتصمي���م خزائن حلف���ظ ماب���س الكهنة 

وأدوات الصاة.
جلنة الكنيس���ة تعن���ى بالعمل على راحة املصلني وزوار الكنيس���ة 
املقدس���ة، وأيض���ا تقوم كل أس���بوعني بع���د صن���دوق التبرعات 
للكنيس���ة وتودع النقود ف���ي البنك ويقوم بالع���د أعضاء مجلس 
وأعض���اء جلنة كنيس���ة ال يقل عن 5 اش���خاص ويكتب برتوكول 
خاص في كل عّدة ويوقع من قبل جميع ال�مش��تركني في العد.
لقد اشترك العديد من الشباب وشابات وأطفال من أبناء الطائفة 

في مسابقة "معرفة الكتاب املقدس " التي ينظمها نادي العائلة 
لطائف���ة الاتني وله���م كل التحية لهذه الفعالية م���ا تأتي بالفائدة 
للجي���ل الصاع���د ليع���رف الكت���اب املق���دس، وقد ق���ام املجلس 
وجلنة الكنيس���ة والكهن���ة وذلك برئاس���ة املتروبوليت كرياكوس 
الكلي الوق���ار متروبوليت الناصرة واجلليل بتكرمي أبناء الطائفة 

الذين وصلوا الى مراتب عليا وهم:
•   نبيه شادي منصور حاز على املرتبة األولى.

•   ليان جوني خميس حازت على املرتبة األولى.
النهائية. الياس عواد وصلت املرحلة  •   غادة 

النهائية. •   يوسف عنان فار وصل املرحلة 
وايضا مت تكرمي جميع املشتركني في املسابقة وبهذا نشكر جميع 
الكهنة وعلى رأسهم املطران للمساهمة في هذا العمل املجدي.
ف���ي كل ي���وم أحد تقوم جلنة الكنيس���ة باس���تضافة جمي���ع املصلني 
وذلك بعد القداس في قاعة البشارة الحتساء فنجان قهوة وتناقل 
االحاديث واالخب���ار عن املجلس وفعاليته وفعاليات الكنيس���ة.
جلنة الكنيسة تتمنى للجميع فصًحا مجيًدا وكل عام وأنتم بخير
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ببرك����ة  ورعاي����ة س����يادة املتروبولي����ت كيريوس  كرياك����وس  ودعم 
مجلس الطائفة املوقر تقوم مدرس����ة االحد االرثوذكس����ية وش����بيبة 
احملب����ة االرثوذكس����ية بنش����اطاتهما ويراف����ق ه����ذا النش����اط املب����ارك 
ق����دس االب أليع����ازر عّواد وترافقن����ا دائًما بركة  ومش����اركة جميع 
الكهن����ة األج����اء ويس����اهم طاقم م����ن املرش����دين واملرش����دات مع 
اخلورية س����هير عواد  في هذا العمل املبارك. تهتم مدرس����ة االحد 
االرثوذكس����ية وش����بيبة احملب����ة بالتربية الروحي����ة ألطفالنا  من أجل 
تنشئة جيل صالح  على أسس االميان القومي ومحبة الله. ملدرسة 
االح����د لقاؤه����ا االس����بوعي بع����د قداس االح����د في مقر الكش����اف 
االرثوذكس����ي ومركز األحداث االرثوذكسي وتضم االطفال من 
جيل ست سنوات إلى جيل 11 سنة،كما جتتمع أسرة شبيبة احملبة 
وتضم االجيال12 إلى 18 س����نة ،كل يوم ثاثاء الساعة السادسة 
ف����ي مق����ر الكش����اف و في دي����ر املطراني����ة العام����ر. تض����م اللقاءات 
يدوية،تراني����م  تثقي����ف روحي،أش����غال  م����ن   متنوع����ة  فعالي����ات 
وأناش����يد، برام����ج تراثي����ة ألع����اب ورياض����ة، كما نق����وم  برحات 

متنوع����ة لألماكن املقدس����ة للتع����رف على معالم بادنا ونش����اطات 
اجتماعي����ة لتقوي����ة رواب����ط األخوة واحملب����ة. يقدم أطفال مدرس����ة 
االح����د وش����بيبة احملبة احتف����اال مياديا س����نويا ويش����ارك االطفال 
والش����باب في اخل����دم والصلوات وفي اعمال خيرية خال الس����نة 
في الكنيس����ة وفي مؤسس����ات املدين����ة. مييز نش����اطاتنا ايضا املخيم 
الصيفي الس����نوي في اليونان الذي يقام ببركة س����يادة املتروبوليت 
كيري����وس كرياك����وس وبدع����وة من الكنيس����ة ف����ي اليون����ان. حتظى 
نش����اطاتنا أيضا بدعم كبير من غبط����ة البطريرك كيريوس كيريوس 
ثيوفيل����س الثالث حي����ث يدعم غبطته رحلتنا الس����نوية إلى اليونان 
وكذلك يرعى غبطته وبالتعاون مع س����يادة املتروبوليت  كيريوس 
كرياكوس  دروس����ا في الترنيم الكنس����ي البيزنطي تعطى لألطفال 
املوهوب����ني في دي����ر املطرانية من قب����ل  املرتل الرئيس����ي للبطريركية 
األورشليمية ،األرشمندريت أريستوفولس. كلنا أمل أن يشارك 
أبناؤك����م وبناتكم في هذه النش�������اطات ملنفعته����م الروحية وثباتهم 

في كنيستهم .  

مدرسة األحد
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تض���م حضانة البش���ارة الي���وم 137 طف���ًا وطفلة من جيل س���نة 
حت���ى جي���ل  خمس س���نوات ، موزع���ون على خمس���ة صفوف 
حسب االجيال . ثاثة صفوف ما قبل االلزامي من جيل ثاث 
س���نوات حتى جيل خمس س���نوات معترف به���م من قبل وزارة 

املعارف ، وصفني من جيل سنة حتى ثاث سنوات . 
يش���رف عل���ى تعلي���م وتطوي���ر ورعاية ه���ؤالء االطف���ال مربيات 

ومساعدات مؤهات. 

دوام احلضانة ستة أيام في االسبوع من الساعة السابعة والنصف 
صباحًا حتى الس���اعة الثانية والنصف بع���د الظهر. ُيقدم للطفل 
خال الدوام وجبتني فط���ور وغذاء ، ُيعتمد في الوجبات على 

غذاء صحي مدروس ومراقب من قبل وزارة الصحة. 
باإلضافة الى العش���رة اشهر دوام تعليمي من شهر ايلول وحتى 

ش���هر حزيران ، ُيقام في اشهر الصيف متوز وحتى منتصف اب 
مخيمًا صيفيًا في احلضانة يش���مل على فعاليات وبرامج ترفيهية 

متنوعة لآلطفال. 
ُيش���رف على إدارة احلضانة جلنة مكونة من معلمات متقاعدات 
ومفتش���ة متقاعدة متخصصة في جيل الطفول���ة ، باإلضافة الى 
مهني���ني متخصص���ني في ه���ذا املجال. وضع���ت اللجن���ه اهدافًا 

عديدة امامها أهمها: 
بيتًا دافئًا وحاضنًا للطفل.  1. جعل احلضانة 

2. تطوير القدرات التعليمية للطفل حس���ب خطة عمل تطلع 
وتشرف عليها مفتشة الطفولة املبكرة . 

3. تطوي���ر الق���درات احلس���ية ، احلركي���ة، الفني���ة والتفكيري���ة 
للطفل حسب برنامج ُيقدم من مؤسسة كاريف . 

4. اش���راك االه���ل مش���اركة فّعالة ف���ي الفعاليات واملناس���بات 

حضانة البشارة األرثوذكسّية
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وبرام�����ج اإلث��������راء ، والتش������اور  معه���م وس���ماعهم م���ن خال 
جلنة االهالي.

 م���ن أج���ل حتقيق ه���ذه اآله���داف ق���ام مجل���س الطائف���ة بتجهيز 
الصفوف بكل ما يلزم من جتهيزات ومستلزمات حديثة لتمكني 
املربيات واملس���اعدات م���ن تنفيذ املنه���اج والفعاليات املخصصة 
جليل الطفولة ، باإلضافه الى جتهيز س���احة واس���عة من العش���ب 

االخضر لتنفيذ الفعاليات اخلارجية. 

  م���ن أج���ل تطويرمه���ارات املربي���ات ف���ي التعامل م���ع القدرات 
احلس���ية والعقلية لآلطفال مّت توفير أخصائية نفس���ّيه إلرش���ادهن 
ومرافقته���ن بش���كل دوري ، باإلضاف���ه حلصولهن على ارش���اد 
ترب���وي وتعليم���ي م���ن مرش���دة مرافق���ه وه���ي مفتش���ة متقاع���ده 
متخصص���ة ف���ي جي���ل الطفول���ة . وتطوره���ن ال يتوق���ف هنا امنا 

يش���اركن في اس���تكماالت ولقاءات ف���ي املراكز التربوي���ة التابعة 
لوزارة املعارف. 

وحت���ى يك���ون التعلم ذو معنى وش���يق وج���ذاب لآلطفال ُأدخل 
ه���ذه الس���نه للحضان���ه مش���روع "الناص���رة بل���دي" ُيش���ارك فيه 
االه���ل اوالده��م مش���اركة فّعالة في التعرف عل���ى معالم بلدهم 
الناص���رة، التع���رف عل���ى الس�������كان ، العائ���ات ، الطوائف ، 

العادات والتراث. 
تعم���ل جلن���ة احلضان���ة عل���ى مواكب���ة املس���تجدات والتط���ورات 
والدراس���ات الت���ي تبح���ث ف���ي ه���ذا اجلي���ل م���ن خ���ال تق���دمي 
ال�محاض���رات آلخصائي���ني في ه���ذا املجال للمربي���ات واآلهل 

على حد سواء. 
س���تواكب جلن���ة احلضان���ة ف���ي املس���تقبل عل���ى تطوي���ر احلضان���ة 
والنهوض بها الى االفضل ملا فيه مصلحة أطفالنا جيل املستقبل.
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م���ن اجلهة الغربية لباحة الكنيس���ة، ومن مدخلها الغربّي، وبعد 
جهد ودراسة ُفتِح الباب املقابل للدخول إلى غرفة املتحف القائم 
في اخلط���وات األول���ى من إع���داده. وبدوره يع���رض ويحضن 
ب���دفء التراث املس���يحّي وهو جزء ال يتّجزأ م���ن حضارة عربّية 
رومّي���ة تعود بنا إلى ف���ّن قيم وعظيم ُت���ِرك كإرث من األيقونات 
امللونة بيزنطًيّا وأناجيل ُكتِبت بيد ماهرة بخطوط عربّية بريشات 
قدمية بحبرها األس���ود واألحمر، وأواٍن، وقناديل، وأقمش���ة، 
وزج���اج، ومباخ���ر مرّصع���ة باملع���ادن الثمين���ة وغيره���ا العدي���د 
العدي���د، وكذل���ك مّت تخصي���ص غرفة زجاجّي���ة داخل املتحف 
ُمع���ّدة لترمي���م األيقون���ات والتحف وللقيام بدراس���ات ش���املة 

وعلمّي���ة لتقدمي حلول وطرق ترمي���م لكنوز أخرى موجودة في 
الكنائس املجاورة للطوائف العربّية بشكل عام؛ وبذلك تخرج 

من متحفنا مرّمة ببصمة متحف البشارة النصراوّي. 

من اخلارج، وعلى احلائط الغربّي، س���وف يثّبت معرض ثابت 
لفّنان���ني من دول مختلف���ة ليعبروا بدورهم بفّن الفسيفس���اء عن 
رؤيته���م الفّنّي���ة لتصوير العذراء م���رمي والدة اإلل���ه وبلوحة فّنّية 
مبعوث���ة ومرس���ومة م���ن حجار ب���اده لتعّلق لوحة تل���و األخرى 
وبقياس���ات موّحدة لكّل دولة مش���اركة لنتيح املجال لدميقراطّية 

الفّن حتت سقف واحد عنوانه بشارة الناصرة.
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يناش���د  املجلس أبناء الطائفة بعدم البناء في املدفن القدمي نحث 
عائاتنا على شراء جوارير في املدفن اجلديد.

بعد ان اهتم املجلس في السنوات القلية املاضية بتحضير أرضية 
املدفن اجلديد الصخرية والصعبة وبناء اسوار عديدة في االرض 
بقيم���ة 750 الف ش.ج تقريبا ، ش���ارف املجل���س على االنتهاء 
من بناء 4 فس���تقيات جديدة التي تش���كل 192 جارور باالضافة 
ال���ى مخزن وحمام���ات بقيمة 825 الف ش.ج وس���وف يكمل 
املجل���س القس���م احلالي من املش���روع هذه الس���نة ليك���ون هنالك 

192 ج���ارور جاهزة متاما لاس���تعمال م���ع احلمامات واملدخل 
الائق لهذه املنطقة من الفستقيات  )مسارات مبلطة وحواكير(.

كما ويناش���د املجلس أبن���اء الطائفة بعدم التوجه ل���ه بطلب البناء 
ف���ي املدفن القدمي بس���بب ضيق املكان ويتوج���ه املجلس للجميع 
بالتوجه الى مكاتب املجلس لش���راء اجلوارير في املدفن اجلديد، 

وقد قدر املجلس بناء اجلارور والبنية التحتية للقسم اجلديد 
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يوم عمل تطوعي في املدفن القدمي، األحد 17 نيسان 2016
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املرّم نزار خشيبون

البيت.. واحلسبة

قرب مطرانّية الروم األرثوذكس مروًرا بدرب احلجاج، يسرقنا 
النظ���ر ملبن���ى قدمي ُبني م���ن حجر هذا البلد العري���ق والذي حتّول 
بعده���ا وُصن���ف لفت���رة طويل���ة من الزمن باحلس���بة لبي���ع اخلضار 
والفاكهة بيد اإلنس���ان العصرّي ولألسف ُدفنت أصوات بائعي 
البرتقال والليمون في تلك احلسبة، وتغّير هذا العنوان فأضحى 
مخ���ازن جتاري���ة تنازل���ت ع���ن الهوّي���ة املعمارّي���ة بإغ���اق أبواب 

ونوافذ البيت واحلسبة بالبلوك العصرّي والطني األسود.
الي���وم ق���رع التاريخ بابه م���ن جديد ويأمرني بفت���ح هذه األبواب 
اجلميل���ة والفقيرة نوًعا ما لنعبر منها مجدًدا من غرفة إلى أخرى 

ولنرمّم أحج���ار وأقواس َمألتها رائحة املعم���ارّي القدمي ولرمبا 
كان ذل���ك ج���ّدك أو ج���ّدي وبلهفته لتقنّي���ة البناء آن���ذاك ترك لنا 

معادلة معمارّية ُتدّرس في معاهد الفّن املعمارّي ....
قريبًا س���وف أنهي مراحل الترميم بهذا القسم من احلسبة ليكون 
لنا موعد جديد لنعيد به التاريخ إلى بيته ووطنه ولنستريح سوًيا 
ف���ي أحضان مبن���ى م���رمّم بتقنّية عالي���ة ويعلو م���ن جديد صدى 
أصوات بائعي البرتقال والليمون لتترجم بكتب عربّية وبعرض 
للتراث الفلس���طينّي ولنرسم س���وًية لوحات فّنّية مزوجة برائحة 
الهيل والقهوة العربّية لتسّمى من جديد: "حسبة ... وفّن".
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اكتشـــاف بنايـــة عامة كبيرة مرصوفة بالفسيفســـاء تشـــبه الى 
حد كبير الكنائس البيزنطية

لقد مت اجراء حفريات خال ش���هر حزيران 2015 في القس���م اخلارجي 
الش���مالي من كنيس���ة البش���ارة وبئر العذراء بتمويل من جامعة هارتفورد 

ومجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة. 
من اجل اجراء هذه احلفريات، مت اس���تخدام الرادار  الجراء القياس���ات 
حي���ث اظهرت هذه القياس���ات ع���ن وجود ارضية في مس���توى منخفض 
اكثر من السطح. اثناء احلفريات مت العثور على اجزاء من قصارة حائط 
وكذلك اجزاء مكس���رة م���ن الطني التي تعود الى الفت���رة البيزنطية. و مت 
العث���ور أيضا على مس���امير معدنية، قطع من الفسيفس���اء، وكذلك قطع 

زجاج محطمة. 
أثن���اء احلفري���ات مت ايًض���ا ارضي���ة م���ن الفسيفس���اء عليها ص���ورة صليب 
مصنوع من قطع الفسيفساء ومت ايجاد قطع ارضية فسيفساء في ساحات 
مج���اورة لهذه الس���احة ايًضا ومن املمكن االس���تنتاج انها كانت جزء من 

قاعة بناية عامة. 
في ساحات اخرى مت العثور على اساسات جدران متتد في اجتاه ارضية 
الفسيفس���اء وق���د كان اجلدار مبنًي���ا من احلجر اجلي���ري االبيض. في هذه 
الس���احه مت العث���ور عل���ى قط���ع طني تع���ود الى الفت���رة الصليبية م���ا مّكن 
الباحث���ني م���ن تأريخ الفترة التي هدمت فيه���ا املنطقة وهجرت. وهنالك 
أدلة تشير الى اعادة استعمال هذه احلجارة من الساحة واجلدران في بناء 

بناية جديدة. 
بعد االنتهاء من احلفريات في الساحات اخلمس وفحص املعطيات التي 
حصلن���ا عليه���ا، وصلنا الى اس���تنتاج ان ه���ذه املنطقة كانت تخ���دم بناية 
عامة كبيرة مرصوفة بالفسيفس���اء وتش���به الى حد كبير الكنائس البيزنطية 

الاحق���ة. يب���دو ان ه���ذه البناي���ة كان���ت مهدم���ة فت���رة طويلة قب���ل الفترة 
الصليبية. على ضوء هذه االكتشافات، تقرر توسيع احلفريات.

في ش���هر متوز 2015 مت جتديد العمل في املنطقة ومت العثور على س���احة 
جدي���دة قريبة من البئر احلديثة. بعد ان قام عمال املجلس االرثوذكس���ي 
بازال���ة طبقة االس���منت امتمنا احلفري���ات ووجدنا فوهة بئر متت���د عميًقا، 
ووجدن���ا أيض���ا موج���ودات حديث���ة نس���بًيا مثل املس���امير وقط���ع الزجاج 

وكذلك موجودات قدمية تعود الى الفترة البيزنطية. 
باالضافة الى ذلك وجدنا ما يلي: كميات كبيرة من القطع املكس���رة من 
حجارة اجلير من أحجام مختلفة، حائط مصنوع من احلجارة احمللية ميتد 
الى الش���قة الش���رقية والغربية من منطقة احلفري���ات، قطع من الطني التي 
تعود الى الفترة الفاطمية، الصليبية والعثمانية، قطعة صغيرة من ارضية 
الفسيفس���اء، بقايا جدار لبناي���ة كبيرة بنيت من احلجر اجليري،وقطع من 
الفحم من العصر الروماني )مت حتليلها في معهد وايزمان في رحوفوت(

مبا اننا ما زلنا في بداية مرحلة البحث والتنقيب فمن املهم عدم الوصول 
الى استنتاجات سريعة ولكن ميكننا القول بثقة ما أننا قد كشفنا بقايا بناية 
جماهيري���ة كبيرة تعود الى نهاية العص���ر البيزنطي. من املمكن ان نكون 
قد وجدنا هنا كنيس���تني من العص���ر البيزنطي واخرى بنيت عليها مجدًدا 
في العصر الفارس���ي وقد هدمت هذه الكنيسة ايضا مع الفتح االسامي 

ومت استخدام احلجارة في العصر الصليبي الهداف أخرى. 
نن���وي ف���ي املس���تقبل ان نكم���ل ه���ذه احلفري���ات وان نكش���ف املزي���د من 
املوج���ودات ف���ي هذه الس���احات وأيًض���ا ان جن���ري املزيد م���ن احلفريات 
ف���ي منطق���ة حائط الكنيس���ة احلالي���ة من أج���ل الوقوف عل���ى مكنون هذه 
البناي���ة اجلماهيري��ة الكبي����رة وكذلك ايج�����اد أدلة على وج�����ود كنيس���تني 

بيزنطيتني في املكان. 

احلفريات االثرية خلف كنيسة البشارة وبئـر العــذراء
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CHRISTMAS TREE
2015

شجرة امليالد النصراوية

املجد لله في العلى وعلى األرض الس���ام وفي الناس املس���رة، نعم 
به���ذه الكلم���ات ميكنن���ا ان نلخ���ص كل ع���ام وعلى مدار س���تة أعوام 
مضت، احتفال اضاءة ش���جرة املياد النصراوية الذي يقيمه مجلس 
الطائفة العربية االرثوذكس���ية، تلك الش���جرة الضخمة بل االضخم 
ف���ي الش���رق األوس���ط والت���ي جمع���ت حوله���ا جمي���ع اه���ل الناصرة 
وضيوفه���ا عل���ى جمي���ع طوائفه���م وانتماءاته���م، هذا احل���دث الذي 

أصبح تقليدًا ينتظره اجلميع بفارغ الصبر.

يح����ق لنا ف����ي مجلس الطائف����ة ان نفتخر بأنن����ا كنا الس����باقني في اجراء 
هذا التقليد -اضاءة ش����جرة املياد وإقامة س����وق املياد "كريس����ماس 
مارك����ت" بالش����راكة مع جمعية الناصرة للثقافة والس����ياحة على مدار 
أرب����ع س����نوات، وخير دلي����ل على جناح ه����ذه الفكرة وه����ذا احلدث، 
انتش����ارها املب����ارك، ف����ي العدي����د م����ن الق����رى وامل����دن العربي����ة وحت����ى 

املختلطة منها.
لق����د حرصن����ا ف����ي مجل����س الطائف����ة ان ندخ����ل ف����ي كل ع����ام بع����ض 



التجديدات والتعديات على الش����جرة وزينته����ا وهذا العام مت تزيني 
الش����جرة بأالف المبات االنارة املضاءة والك����رات امللونة التي زادتها 
تألل����ؤًا ووهجًا، ه����ذا باإلضافة الى تزيني الواجهة االمامية للكنيس����ة 

وواجهة عمارة البشارة ولبست ساحة البشارة حلة املياد.

تلك الش����جرة التي رسمت وترسم البس����مة على وجوه الناس وتزرع 
الفرح في القلوب متامًا كما رسالة املياد “إني ابشركم بفرح عظيم".

أردناها ش����جرة نصراوية وهذا م����ا كان وخير دليل على ذلك احلضور 
املميز الذي ش����كل ويش����كل فسيفس����اء جميلة تعكس صورة مجتمعنا 
اجلميل وإننا بهذا اذ نساهم قدر املستطاع، في رفع اسم الناصرة عاليًا 
ل�م����ا فيه خي����ر وفائدة على اه����ل الناصرة اجمعني حي����ث لوحظ حترك 
اقتصادي في ال�محال التجارية في املنطقة خاصًة وفي الناصرة عامة.

نعدكم بأننا س����نحافظ على هذا التقليد وس����نعمل عل����ى تطويره وهذا 
كله بدعمكم ومؤازرتكم وكل عام ونحن على ميعاد.   



مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

للعام التاس���ع على التوال���ي يقيم املجلس مهرج���ان أيام ميادية 
احتفااًل باالعياد امليادية املجيدة وقد افتتح املهرجان يوم االثنني 
28 كان���ون أول 2015 واختت���م ف���ي 5 كان���ون ثاني 2016 في 
حف���ل اس���تقبال العي���د التقليدي ال���ذي يقيمه املجل���س للمعايدة 

على أبناء الطائفة واملؤسسات الفاعلة في املدينة.
وق���د تخل���ل املهرج���ان برنام���ج محط���ات ، مس���رحية "ترتيل���ة 
املياد"، فوزي موزي وبرامج اضافية ادخلت البهجة لاطفال 

وأبناء الطائفة .
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

أقيم���ت دارة الثقاف���ة والفن���ون ف���ي الناص���رة ع���ام 2009، به���دف 
املش���اركة في املش���هد الثقافّي الفّنّي في الناص���رة والباد من منطلق 
إمياننا بإعطاء الفنان التش���كيلّي الفلس���طينّي واملوس���يقي الفلسطينّي 
منّص���ة مهنّي���ة لعرض أعمال���ه الفّنّي���ة، وإتاح���ة الفرص���ة للجمهور 
الفلسطينّي لانكش���اف على الفّن املعاصر، وبدافع قناعتنا املطلقة 
أّنن���ا، وبواس���طة الفن���ون، نس���تطيع أن جنم���ع بني مختل���ف أطراف 
املجتمع في حوار متعّدد الثقافات من خال جاليري الفنون احلديثة 
ومعهد بيت العود املوسيقّي،  دون التنازل عن بعد جودة الفّن، أو 
اس���تغال هوّيتها الهامة. تش���ّكل اجلاليري في دارة الثقافة والفنون 
ا بني فلسطينّيني وإسرائيلّيني، حيث تعرض أعمال  مكان التقاء هاًمّ
فّنانات وفّنانني هاّمني وفنون راقّية، وتطرح موضوعات هاّمة تنتج 
لق���اءات مثي���رة بني فّنان���ات وفّنانني مختلفني وب���ني ثقافات مختلفة 

داخل مناطق السلطة الفلسطينّية وداخل إسرائيل. 
خ���ال الع���ام املاض���ي أقيمت في اجلالي���ري خمس مع���ارض، فقد 
���ا للفّن���ان أش���رف فواخ���ري حت���ت عنوان  اس���تضافت معرًض���ا فردًيّ
"ش���خص غير مرغوب في���ه"، ومع���رض أيقونات بيزنطّي���ة لفّنان 
م���ن أوكراينا، ومعرًض���ا جماعًيّا لفّنانني ع���رب ويهود حتت عنوان 
"عل���ى جل���دي"، ومع���رض "فّنان���ون م���ن الناص���رة" ش���ارك من 

خال���ه س���ّتة فّنان���ني وفّنانات ش���باب م���ن املدينة، ومع���رض "بقع 
وأخت���ام" املش���ترك م���ع جمعية "أخت���ي" اإلس���رائيلّية وفي���ه ناقش 
املعرض املزايا الشرقّية والفلسطينّية في الفّن املعاصر في إسرائيل، 
وأخي���ًرا معرض "دليل" الذي اس���تضاف ثاث فّنانات فلس���طينّية 

وإسرائيلّية وأملانّية.
لق���د بات���ت اللقاءات ب���ني الثقافتني الفلس���طينّية واإلس���رائيلّية ش���به 
معدوم���ة؛ وذل���ك بس���بب اإلقص���اء الت���اّم ال���ذي تعاني من���ه الثقافة 
الفلس���طينّية ف���ي إس���رائيل، وبفع���ل ش���ّح امليزانّي���ات اخلاّصة. نتج 
وض���ع من الا- لقاء، وانعدام الدراس���ة املتبادل���ة، وانعدام احلوار 
الثقافّي الهاّم لتقليص الفجوات املجتمعّية التي يعاني منها اجلميع. 
جاليري دارة الثقاف���ة والفنون في الناصرة هي أحد األماكن القليلة 
ج���ًدا التي جتري فيها، رغم ذلك، مثل هذه اللقاءات التي تتعّطش 

إليها الثقافتان اإلسرائيلّية والفلسطينّية.
أّما معهد بيت العود للموسيقى هو معهد محترف لتعليم املوسيقى 
تأّس���س في العام 2009 بهدف تعليم العزف بش���كل مهنّي  على يد 
طاق���م معّلمني مختّصني ذوي كف���اءات أكادميّية. يضّم املعهد اليوم 
قراب���ة ثمان���ني طالًب���ا، يتعّلمون دروس العزف بش���كل ف���ردّي على 
اآلالت املوس���يقّية املختلفة، إضافة الى دروس جماعّية في أس���س 

دارة الثقافة والفنون
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املوس���يقى النظرّي���ة، كم���ا ويوّف���ر املعهد لطاب���ه املش���اركة في فرق 
الع���زف بهدف تدريبهم وتنمية مهاراتهم املوس���يقّية وتطوير جانب 
الثقة بالنفس وجتربة الظهور أمام اجلمهور عن طريق مشاركتهم في 

عروض موسيقّية ينّظمها املعهد سنوًيّا .
يض���ّم املعه���د فرقة بيت العود وهي الفرقة املوس���يقّية التمثيلّية لدارة 
الثقاف���ة والفن���ون والتي تش���ارك في أمس���يات ونش���اطات اجتماعّية 
وتربوّي���ة مختلف���ة منه���ا حفل اس���تقبال العي���د الذي يقيم���ه مجلس 
الطائف���ة األرثوذكس���ّية، كم���ا وتش���ارك الفرق���ة في مش���اريع تعاون 
وورش���ات موس���يقّية مع املدرس���ة  الثانوية  التابعة ألكادميّية القدس 

للموسيقى.
 يضّم املعهد أيضا دورة لتعليم املوسيقى البيزنطّية وهي دورة معّدة 
لألش���خاص ذوي الكفاءات الصوتّية والذي���ن يتوقون إلى التعّرف 

على الترنيم واملوسيقى البيزنطّية.
 كما ويوّف���ر املعهد لطابه إمكانّية حتضيرهم المتحانات البجروت 
ف���ي املوس���يقى حيث َتَقدم هذه الس���نه المتحان البج���روت على آلة 
العود الطالبان ورد جرايس���ي ورجا ش���اما مبستوى خمس وحدات 
تعليمّي���ة، وع���ن متطّلب���ات وش���روط التق���ّدم المتح���ان البج���روت 
يقول املدير املوس���يقّي للمعهد الفّنان س���مير مخول: "على املتقّدم 

أن يك���ون دارًس���ا الع���زف  ملدة 5 س���نوات على األق���ل، وأن يجتاز 
مراحل متقّدمة في العزف واملوس���يقى النظرّية، وبهذا يتوّجه معهد 
بي���ت العود ف���ي دارة الثقافة والفنون إلى األجيال الصغيرة عادة من 
ط���اب املدارس بهدف الب���دء معهم من املراح���ل األولى ملرافقتهم 

حتى مرحلة التقّدم إلى امتحانات البجروت في املوسيقى. 
إضافة إلى الفّعالّيات الفّنّية يستضيف صالون الدارة األدبّي  شهرًيّا  
أح���د أع���ام األدب والفك���ر واملجتم���ع للقاء م���ع إنتاج���ه األدبّي، 
وخ���ال العام املاضي اس���تضافت ال���دارة كًاّ من الكت���اب مرزوق 
حلب���ي، وابن���ة الناص���رة د. راوية جرج���ورة برب���ارة، ومعهد إميل 
توم���ا لألبح���اث مبناس���بة م���رور 30 عاًم���ا عل���ى رحيل املفك���ر إميل 
توم���ا وإص���دار الطبعة السادس���ة م���ن كتاب���ه املرجع ج���ذور القضية 
الفلس���طينية، والكات���ب األدي���ب عودة بش���ارات، والش���اعر فريد 
قاس���م غ���امن، والكاتب من���ر منر، وقد اس���تمع احلض���ور ملداخات 
نقدّي���ة ف���ي كتاب���ات الضيوف م���ن نّقاد أدبّي���ني، وق���د كان اجلمهور 

فّعااًل في نقاشاته مع األدباء.
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

ال تزال س����رّية الكش����اف بقيادته����ا احلالية تعمل جاهدة، مبس����اندة 
مجل����س الطائف����ة األرثوذكس����ّية ال����ذي يرص����د امليزانيات الس����نوية 
بقيم����ة مئات آالف الش����واقل، عل����ى تطوير الس����رّية وعملها على 
كافة األصعدة. وتش����هد الس����رّية تقدًما ملموًس����ا في أنش����طتها في 

الداخل او اخلارج، ونخّص بالذكر: 

تطوير الفعالّيات الداخلّية على مستوى فرق السرّية 
بعد أن جنحت قيادة الس����رّية في زيادة أعداد املنتسبني إلى صفوف 
الس����رّية بش����كل ملح����وظ ف����ي الس����نوات األخي����رة، ت����دأب قي����ادة 
الس����رّية، وبش����كل مس����تمّر، على االهتمام في وض����ع خّطة عمل 
للحفاظ على اإلجنازات، وتطوير الفرق على املس����توى الداخلّي 
للسرّية إذ يجتمع أبناء السرّية  في مقّرها احلالي مّرتني في األسبوع 
تق����وم قيادة الس����رية، م����ن خالهما، بإقام����ة العديد من األنش����طة 
والفّعالّي����ات الداخلّي����ة الرياضّية منها والثقافّي����ة واالجتماعّية التي 
ته����دف إلى تطوير ش����خصّية الف����رد داخل املجموع����ة وتربيته على 

األسس األخاقّية احلميدة، وتنمية مداركه املختلفة. 

"حملة احملّبة" واألعمال اخليرّية 
عمًا بش����ريعة  الكّش����اف "الكّش����اف ناف����ع ومعني للن����اس" تقوم 

الس����رّية، على م����دار الس����نة، بالعديد م����ن األعمال والنش����اطات  
التطوعّية التي تهدف، أساًس����ا، إلى خدمة املجتمع وجتسيد قيمة 
العطاء فيه، ومنها زيارة لدور األيتام واملس����نني، واملستش����فيات، 
والقي����ام بأعمال مش����تركة م����ع جمعّي����ات خيرّية أهّمها االش����تراك 
الس����نوّي مبهرج����ان احلي����اة، ونش����اطات مؤّسس����ة م����رمي ملكافح����ة 
الس����رطان، وجمعّي����ة الش����جعان لس����ّكري األطف����ال، وجمعّي����ة 

مجاالت، ومخّيم القياصرة.
 وللع����ام الس����ادس عل����ى التوال����ي قامت الس����رّية ه����ذا الع����ام أيًضا 
بحمل����ة "الكّش����اف محّب����ة" ملس����اعدة العائات املس����تورة في فترة 
عيد املياد املجيد بش����راكة حامات الطيب ورعاية ودعم مجلس 
الطائفة األرثوذكس����ّية، والتي من خالها قامت السرّية بتوزيع ما 
يقارب من 300 طرد غذائّي على العائات املس����تورة في الناصرة 
ا للعطاء ينتظره ويرّح����ب به أهل املدينة في  مب����ا أصبح تقليًدا س����نوًيّ

فترة املياد. 

مخّيمات ورحالت السرّية 
تق����وم الس����رّية على م����دار الع����ام بالعديد م����ن الرحات الكش����فّية 
والترفيهّي����ة الت����ي ته����دف إلى توطي����د العاق����ة بني أعضاء الس����رّية  

باإلضافة إلى جتسيد التعاليم الكشفّية املختلفة في الطبيعة.

كشافة يسوع الناصرّي األرثوذكسّية
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املسيرات واالستعراضات الكشفّية 
ه����ذا وُتعتب����ر الس����رّية م����ن الس����رايا الرائ����دة ف����ي الب����اد ف����ي مجال 
االس����تعراضات الكش����فية والس����ير النظام����ّي واالنضب����اط. ومتتاز 
الس����رّية بفرق����ة الِقَرب والطب����ول املدّرب����ة على أعلى املس����تويات،  
املدين����ة  وأه����ل  األرثوذكس����ّية  الطائف����ة  أبن����اء  الس����رّية  وتش����ارك 

احتفاالتهم وتزيدها بهجة.
باإلضافة إلى ذلك تشارك السرّية مدن الداخل احتفاالتهم ومنها 
س����رايا ع����كا، وياف����ا ، وإعبل����ني، والل����د، باإلضافة إلى الس����رايا 
الفلس����طينّية الش����قيقة في بيت حلم وبيت جاال وأهّمها احتفاالت 

عيد املياد املجيد في  كنيسة املهد في بيت حلم. 
وقد قامت ادارة السرّية هذه السنة بتجديد وتوحيد الزّي الرسمّي 

لزيادة االنضباط داخل السرّية. 
 

"حملة الكّشاف راجع معك املدرسة"    
وق����د اطلقت الس����رّية ه����ذا العام مش����روًعا جديًدا بعن����وان "حملة 
الكّش����اف راجع معك املدرس����ة"    مببادرة فرقة املرشدات، قامت 
من خاله بتوزيع كتب مدرس����ّية وقرطاسّية ألكثر من 100 طالب 
مدرس����ة م����ن العائ����ات املس����تورة؛ وذل����ك للتخفيف م����ن العبء 

املاّدّي على هذه العائات في فترة الصيف.

املخيم الكشفّي 2015 بعنوان "علم وعطاء" 
وعلى أراضي قرية لوبية املهّجرة قامت الس����رّية مبخّيمها الكش����فّي 
الس����نوّي الذي ش����مل مبيًتا ملّدة 9 أيام تعّلم فيها أبناء السرّية أسس 
احلي����اة في الطبيع����ة، والتع����اون، والعيش املش����ترك باإلضافة إلى 

دورة إسعاف أّولّي ومحاضرات وفّعالّيات كشفّية وترفيهّية. 
وق����د اختتم املخيم بحفل مهيب جمع كل من س����يادة املتروبوليت 
كرياكوس، ورئيس����ة وأعضاء مجلس الطائفة، ومنّظمة الكّشاف 
ش����قيقة،  كش����فّية  الس����ام، وس����رايا  كّش����اف  العرب����ّي، وحرك����ة 

ومؤّسسة مرمي، وشخصّيات عاّمة وأهالي األعضاء. 
وقد شمل احلفل كلمات ترحيبية، وتقدمي الشكر لقيادة وأعضاء 

السرّية على املجهود الذي بذلوه في سبيل إجناح املخيم. 
في العام احلالي تعمل قيادة السرّية على متابعة املسيرة قدًما والعمل 
عل���ى تربية جي���ل جديد معطاء محب خل���وق، وتدعوا اجلميع إلى 
االنضم���ام إل���ى صفوفه���ا واالش���تراك بفّعالياتها ودعم الس���رّية في 
أعماله���ا اخليرّي���ة وعطائه���ا للعائات املس���تورة للوص���ول إلى أكبر 

عدد مكن من هذه العائات وفي فترات مختلفة من السّن. 
     

كّشاف على العهد 
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النادي النسائي

تتقدم جلنة النادي النس���ائي مبناس���بة عيد الفصح املجيد بأس���مى 
التبريك����ات واالمني��������ات ان يعي���ده الل���ه عليك���م وانت���م بتم���ام 

الصحة والعافية.

تأس���س الن���ادي س���نة 1987 مبب���ادة ع���دد م���ن س���يدات الطائفة  
االرثوذكسية وبدعم من املجلس الطائفة  .

نلتق���ي كل ثاث���اء في قاع���ة مركز االحداث االرثوذكس���ي  تدير 
الن���ادي جلنة من الس���يدات الن���ادي يحّضرن لبرام���ج وفعاليات 

تثقيفية وترفيهيه.
ق���ام النادي باس���تضافة جمعية نحمي )نهج حي���اة صحية ما قبل 
الس���كري( حي���ث قدمت الدكت���ورة "منى قندلف���ت" محاضرة 

ع���ن التغذية الصحيحة والرياضة وفوائدها للجس���م الى جانب 
اجراء فحص سكري للسيدات وعرض وجبات غذائية وطعام 

صحي يساعد على الوقاية من مرض السكري .

من برامجنا، محاضرات دينية قدمها كهنة الطائفة ومحاضرات 
تثقيفي���ة قدمه���ا مختص���ني ومهن���ني ف���ي كل موض���وع وم���ن أهم 

البرامج التي يقوم بها النادي زيارة بيت املسنني. 

شارك عدد كبير من السيدات لرحلة استجمام في ايات قضني 
أوقات متعه، نش���كر مجلس الطائفة االرثوذكس���ية الذي يرعى 

النادي بكل برامجه.
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جمعية حامالت الطيب االرثوذكسية 

تأسس���ت اجلمعية س���نة 1991 حيث أتت مجموعة س���يدات من 
حام���ات الطيب املقدس���يات برئاس���ة االنس���ة نورا ق���رط وقمن 
باختيار اربع نساء نصراويات يشكلن نواه لبناء جمعية حامات 
الطي���ب النصراوي���ة ومع الوقت وبفضل جهود الس���يدات ودعم 
مجلس الطائفة االرثوذكس���ية كبرت اجلمعية لتضم اكثر من مائة 
س���يدة. تتمي���ز اجلمعي���ة بقي���م احملبة والتآخ���ي والتع���اون وإغاثة 
املله���وف وم���ن أهدافها القي���ام بفعالي���ات اجتماعي���ة ثقافية دينية 
مببادرة وتطّوع املنتسبات ملنفعة أبناء الطائفة االرثوذكسية خاصة 

وأبناء الناصرة عامة.
جتتمع اجلمعية بشكل اسبوعي في مقرها الذي قدمه لها املجلس 

الطائفة االرثوذكسية وله جزيل الشكر.
جتمع مبلغا رس���ميا وقدره مائة ش���اقل سنوية كرسوم عضوية إال 
أن أبواب اجلمعية مفتوحة لكل س���يدة من الطائفة االرثوذكس���ية 
ترى في نفس���ها الق���درة على العم���ل والتطوع والعط���اء حتى لو 

حالت ظروفها املادية دون إمكانية تسديد رسوم االشتراك.
تب���ادر اجلمعي���ة ال���ى فعالي���ات جماهيري���ة عدي���دة أهمه���ا البازار 
اخليري السنوي الذي يقام قبيل حلول عيد املياد املجيد يعرض 

البازار اش���غال يدوي���ة، اطباق حل���وى، ومرايل طب���خ كلها من 
انتاج سيدات اجلمعية تباع هذه املنتوجات بإسعار رمزية ويرصد 

ريعها لنفس الهدف.
من النشاطات الدورية للجمعية محاضرات تثقيفية رحات الى 
انح���اء مختلفة في الب���اد زيارات للمرض���ى وللعجزة باإلضافة 

الى برامج ترفيهية.
في شباط من العام 2006 توسعت اجلمعية فعالياتها ونشاطاتها 
بافتتاح فرع حلامات الطيب في قرية الرامة حيث قامت مجموعة 
م���ن حامات الطيب النصراوية مبش���اركة جتربتهن وخبرتهن مع 
النس���اء في الرامة وتقدمي العون واإلرشاد للنهوض بفرع جديد 
للجمعي���ة ف���ي القري���ة وه���و أيض���ا يق���وم بالنش���اطات واالعمال 
اخليرية ملس���اعدة أبناء القرية ونطمح الى افتتاح املزيد من الفروع 

في أماكن مختلفة ملا في ذلك من منفعة ملجتمعنا.
وأخيرا كل مبلغ يكون في الصندوق نوزعه في عيد املياد وعيد 
الفص���ح، برزم مؤن للعائات املس���تورة حتى تكون كعكة العيد 

في جميع البيوت وهذا راحة لنفوسنا.
كل عام وأنتم بألف خير 
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منذ تس���ع س���نوات يلتقي أعضاء نادي العائلة االرثوذكس���ية كل 
ي���وم اربعاء من األس���بوع في ه���ذا البيت الدافئ لاس���تمتاع في 
البرام���ج املتنوعة التي تعدها جلنة النادي منها الدينية، الثقافية، 

االجتماعية، التربوية والترفيهية مثل:
•  محاض���رات تثقيفي���ة صحي���ة واجتماعي���ة قدم���ت م���ن قب���ل 

أخصائيني مهنني بجميع املواضيع. 
•  مثل التغذية واهميتها لكل جيل قدمها السادة شربل بلوطني 

ورائدة شيخة.
•  محاضرة عن مرض الس���كري وطرق الوقاية قدمها الس���يد 

حسام عديني.

•  محاضرة عن زراعة االسنان قدمها الطبيب سامر سمارة.
•  محاض���رات ديني���ة تثقيفية قدمها كل من االب يوحنا ش���اما 

واألب عازر عّواد الصيام تاريخه واهميته – عيد الصعود.
•  محاضرات اجتماعية – تلويث البيئة قدمتها ميرنا سروجي.

أعض���اء النادي احياًنا يقومون بتحضير برامج وفعاليات داخليه 
لتفعي���ل أعضاء النادي ، ويش���ارك النادي بفعاليات ونش���اطات 

خارجية مع نوادي عائلية أخرى في املدينة .
كما وندعوا أبناء الطائفة لانضمام لنادي العائلة األرثوذكس���ية 

كي تكبر عائلتنا.
فصح مجيد وكل عام واجلميع بألف خير

نـادي العائلة األرثوذكسية
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مركز األحداث االرثوذكسي
جن���اح رياض���ي، بيئة تربوي���ة ورس���الة اجتماعية راقي���ة. هذا هو 
نادينا العريق، مركز األحداث االرثوذكسي، البيت النصراوي 

الدافئ لكافة أطفال ورياضّيي املدينة.

باألطف���ال،  تع���ج  الن���ادي،  وقاع���ات  ماع���ب  س���احات، 
املهرجان���ات  البرام���ج،  الرياضي���ة،  ال���دورات  عش���رات  ف���ي 

واملخيمات، على مدار السنة. 
تقام في النادي هذا العام دورات رياضية في الفروع: كرة قدم، 

كاراتيه، كرة سلة، سكيت، جمباز، طفولة مبكرة، بوكوا

افتتاح القاعة الرياضية
ي���وم مش���هود مت في���ه افتت���اح مش���روع عمراني   ،3.10.2016
ضخ���م في الن���ادي ، وهو قاعة مركز االحداث االرثوذوكس���ي 
الرياضي���ة، تخلي���دا لذكرى طي���ب الذكر املرح���وم "رامي وليد 

غريب".
تطلب هذا املش���روع اجلهد الكبي���ر وامليزانيات الضخمة، والتي 
مت توفيره���ا بفض���ل تظافر جهود جبارة من قب���ل مجلس الطائفة 
االرثوذكس���ية، عائلة املرحوم رامي وليد غريب - األخوة وليد 
وعناية، طاقم متطوعني من ادارة وأصدقاء النادي، وعدد كبير 

من الداعمني النصراويني األصايل.
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املخيم الصيفي 2015
موض���وع جدي���د حي���وي ))منح���ب األخض���ر(( كان موض���وع 
وعن���وان مخيمن���ا الصيف���ي للع���ام 2015. مت التركي���ز فيه على 
فوائ���د اخلضار في االكل ، وتعزيز مفه���وم التغذية الصحيحة، 

بسلسلة برنامج توعية لألطفال حول املوضوع.
كم���ا كان للبرامج الرياضية والترفيهية، وللرحات والس���باحة 
وبرام���ج املبي���ت، حي���زا هام���ا ف���ي مخيم تس���وده قي���م األخاق 

والتربية واألمان لألطفال.

املخيم الطارئ - خريف 2015
2015، وف���ي ظ���ل  ف���ي خري���ف  الس���نة الدراس���ية  م���ع بداي���ة 
االض���راب الع���ادل و املفت���وح ال���ذي خاضت���ه امل���دارس االهلية  
للمطالب���ة بحقوها م���ن وزارة املع���ارف، اتخذ مجل���س الطائفة 
االرثوذكس���ية قرارا بتنظيم مخيم طارئ، تعزيًزا لصمود أهالي 
الط���اب املضربني، نف���ذه بجهود جبارة طاق���م مركز األحداث 
االرثوذكس���ي، حي���ث احتض���ن في���ه م���ا يزي���د ع���ن 200 طالب���ا 

وطالبة، على مدار 7 ايام.
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دوري كرة السلة
من���اخ جدي���د ش���هده النادي االرثوذكس���ي لك���رة الس���لة في هذا 
املوس���م 2016/2015، حيث لعبت غالبية الفرق في درجات 
علي���ا ! وه���ذا نتيجة لنجاح���ات رائع���ة حققتها ف���رق النادي في 

السنوات األخيرة.
اجنازات طيبة جدا حتققت حتى كتابة هذه السطور منها:

- بطول���ة ال���دوري م���ن نصي���ب فري���ق البنات )صفوف س���ابع-
ثامن(.

- بق���اء فري���ق فتيات ب )صفوف تاسع-عاش���ر( ضمن الدرجة 
املمتازة.

- بقاء فريق فتيات أ )صفوف حادي عش���ر-ثاني عش���ر( ضمن 
الدرجة املمتازة.

ش���بكة عاق���ات مت���ازة بناه���ا النادي االرثوذكس���ي م���ع اطراف 
عدي���دة في ك���رة الس���لة ف���ي الب���اد، الف���رق املختلف���ة، العربية 
واليهودي���ة، معه���د فينغت، االحتاد االس���رائيلي لكرة الس���لة، 

ومنظمة احلّكام.
لعل الرسالة التي وصلتنا من منظمة احلكام في منطقة الشمال خال 

العام اجلاري تعطي أفضل صورة عن النادي، وقد جاء فيها:
" نح���ن نش���هد بأن���ه خال الس���نوات املاضي���ة كان���ت معاملتكم 
للف���رق واالدارات واحل���كام  رياضي���ة ومحترم���ة. نح���ن نتلقى 
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ردودا وتقييم���ات م���ن نواد مختلف���ة في منطقتك���م، كلها تؤكد 
عل���ى االس���تقبال احلس���ن احل���ار والكرمي ال���ذي يحظ���ون به في 
املباري���ات املقام���ة ف���ي قاعتك���م البيتي���ة. نح���ن نش���كركم عل���ى 
توجهك���م الرياض���ي االيجاب���ي في املنطق���ة، ونق���در اهتمامكم 
باألم���ر، من أجل تطوير قيم كرة الس���لة خاص���ة والرياضة عامة 

في املنطقة "

مهرجان األعياد الرياضي ومهرجان أيام ميالدية
للع���ام الثاني على التوالي ينظم النادي مهرجانا رياضيا مبناس���بة 
األعي���اد املجي���دة ورأس الس���نة، وذل���ك ضم���ن  مهرج���ان أي���ام 

ميادية التقليدي والذي يستمر على مدار عدة أيام.

مهرجان يوم الطفل العاملي
ي���وم حاف���ل بالبرنام���ج الت���ي اقيمت لألطف���ال في ي���وم الطفل، 
مبش���اركة املئ���ات من أبن���اء املدين���ة، وبالتعاون بني الن���ادي وبني 
مرك���ز الطفول���ة. اختتمت الفعالي���ات بفيلم س���ينمائي لألطفال 

بالتعاون في ادارة قاعة سينمانا.

مهرجان أول أيار الرياضي
للم���رة ال���� 33 اجتمع مئات الرياضي���ني وآالف الزوار في عرس 
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رياضي نص���راوي، مهرجان االول من اي���ار الرياضي، والذي 
اس���تضافه مرك���ز االح���داث االرثوذكس���ي. وش���هد عش���رات 
املباري���ات والع���روض ف���ي كاف���ة الف���روع الرياضي���ة املقام���ة في 

النادي.
املهرجان للعام 2016 )الرابع والثاثون( سوف ميتد على مدار 
3 اي���ام، م���ن 25 واغاية 27 نيس���ان )في الس���اعات 15:30-

21:30( وفي مركزه:

- بطول���ة اول اي���ار االول���ى للكاراتي���ه، حي���ث نس���تضيف عدة 
فرق في عروض ومباري���ات في الكاتا والقتال، تقام في القاعة 

الرياضية.
- مباري���ات لقدام���ى الن���ادي: ك���رة ق���دم ض���د قدام���ى ش���باب 

الناصرة. وكرة سلة ضد فريق رجال النادي االرثوذكسي.
- عرض���ان للس�������كيت واجلم������ب���از وعش��������رات مباري���ات ك���رة 

القدم والسلة.
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