
املسيح قام.... حقًا قام

"هذا هو اليـــــــوم الذي صنعـــه الرب، 
فلنفرح ونتهلل به"

املطران كرياكـوس
متروبوليــــــــت املدينة املقدسة وســـائر اجلليـل

إن الفصح املجيد لهو عيد األعياد وموس���م املواس���م، ألنَّ 
قيامة املس���يح وانتصاره على املوت مينح البشرية جمعاء 
احلياة األبدي���ة، والتي تعطي ِمثال احملبة دون حدود، إذ 
أنها متنح البش���ر املسامحة والتي من دونها ال يستطيعون 
أن يتعايشوا باملسامحة والسالم الروحي واجلسدي، الواحد 
مع اآلخر، وألن في القيامة نحن نس���امح بعضنا البعض.

د املقدسة هذه، نسأل اإلله القاِئم من  مبناس���بة قيامة السيِّ
بني األموات أن مينح الس���الم والس���ند الروحي والفرح إلى 
كل العال���م، وخاصًة إلى هذه املنطق���ة التي نعيش فيها، 
والتي هي بأمس احلاجة إلى السالم، لوضع احلد لكل عنف 
وكراهية وغضب، لكي يعيش البشر جميعاً بفرٍح وهدوٍء 

ة محبة مخلصنا الناهض من القبر. تام، حسب وصيَّ

أحبتي......
إسمحوا لي نهايًة بالنيابة عني شخصياً بصفتي أسقف 
ُمنَتَدب من الروح القدس على هذه األبرشية املباركة، 
مجلس  وأعضاء  ورئيس  عية  الرَّ كهنة  عن  وبالنيابة 
الطائفة األرثوذكسية والهيئة التمثيلية، أن نتمنى من 
أعماق القلب ليمنح الرب اإلله يسوع املسيح لكل سكان 
والقوة  الصحة  تفرقة،  دون  الناصرة  املقدسة  املدينة 
إلى  ندخل  لكي  والتسامح،  والتفاهم  والتعاون  واحملبة 

الفصح املجيد بقلٍب نقي.
مع برك�اتنا األبوية والدع�ائية والفص�حية

بشــــارتنا ملدينة البشــارة..

2008 سـتون عاًما
على مجلس الطائفة 

األرثوذكسية

مدرسـة أرثوذكســية
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أجنـزنا ونطمح ألكثـر
كـل عـام وأنتـــم بخيــر

خليل عليمي
رئيس مجلس الطائفة

أبناء الطائفة الكرام
مبناسبة األسبوع العظيم وعيد الفصح املجيد، أمتنى لكم عيد سعيدا وأن تعود املناسبة 

على اجلميع باخلير واليمن والبركة.
في هذه األيام يكون قد مّر على انتخاب الهيئة التمثيلية للطائفة ومجلس���ها عام ونصف 
الع���ام، وخالل هذه الفترة آمل أن نكون ق���د جنحنا في اجناز بعض مما تعهدنا به ألبناء 
الطائفة، وقضايا أخرى صادفناها مع تولي إدارة املجلس وكان يجب معاجلتها وإعطائها 

األولوية.
وخ���الل ه���ذه الفترة عاد زحم النش���اط ملركز األح���داث األرثوذكس���ي وتدفق املئات 
الكثيرة على عضويته، وتفعيل عش���رات ال���دورات التدريبية من رياضة وغيرها إضافة 
إلى نش���اطات ثقافية وإحياء املناس���بات الدينية، وهنا ال بد من أن نذكر زميلنا احلبيب 
الراحل غصوب جرجورة، الذي تصادف هذه األيام الذكرى الس���نوية األولى لرحيله، إذ 
س���ّخر كل جتربته الس���ابقة وخبرته املهنية في مجال التربية لوضع أسس إعادة زخم 
النش���اط ملركز األحداث )النادي(، وعمل في هذا على مدى ستة أشهر، وحتى اللحظات 

األخيرة من حياته، إذ غاب عنا وهو في مكتبه في النادي.
أما حضانة األطفال فقد شهدت انقالبا من حيث املبنى واملرافق وطاقم العمل التخصصي 
لتكن حضانة عصرية حتضن عش���رات األطفال، كذلك فإن س���رية الكش���اف الشبابية 
الرائعة تس���تمر في عطائها مدعومة من مجلس الطائفة، ونادي العائلة الذي يجمع عدد 

هائل في أجواء إنسانية دافئة ورائعة.
ولكن فوق هذا كله، فإن احللم بات حقيقة: املدرسة األرثوذكسية العصرية والضخمة 
باتت قريبة جدا من مرحلة التنفيذ الفعلي، وهذا نتيجة لتضافر عدة جهود، ومن أهمها 
إقامة عالقة سليمة بني مجلس الطائفة والكرسي البطريركي، إضافة إلى النوايا الطيبة 

من غبطة البطريرك ثيوفيلوس، والتخطيط العلمي واملهني من مجلس طائفتكم.
وهذا غيض من فيض نس���تعرض بعضه في هذه النش���رة التي بني أيديكم، ومما ال شك 

فيه أن جعبة املجلس مليئة باملشاريع ونطمح لتحقيقها مستقبال.

أخواتي أخواني
من���ذ عام تقريبا أبعدني املرض عن مزاولة مهام���ي كرئيس للمجلس العام، وقد عدت 
من���ذ فترة وجي���زة ملزاول�������������ة مهامي، ولو جزئيا، في جلس���������ات املجلس ونش���اطه 

اليومي العام.
واسمحوا لي هنا أن أتقدم بالشكر اجلزيل لزمالئي في مجلس الطائفة والهيئة التمثيلية 
على عملهم طوال الفترة الس���ابقة، إذ جتلت روح العمل اجلماعي التطوعي، التي كانت 

عامال أساسيا في اجناز ما جنحنا في اجنازه خالل هذه الفترة الوجيزة.
مّرة أخرى أمتنى للجميع عيدا سعيدا مباركا، وكل عام وأنتم بخير

على هــــذه األرض مـــا 
يستحق احليـــاة

د. عزمي حكيم
رئيس الهيئة التمثيلية للطائفة العربية األرثوذكسية في الناصرة

أهلنا األعزاء
أّول الكالم معايدة. فكل عام واجلميع بخير وصحة وعافية، مبناسبة أحد الشعانني وعيد الفصح املجيد، 

مع التمنيات بأن تكون األعياد املجيدة مناسبة خير وبركة للجميع.
للم���رة الثاني���ة ه���ذا العام نعود لاللتقاء بكم عبر تقرير مكتوب مش���ددين على الس���عي لالس���تمرار في 
االنطالقة  في عمل املجلس وتثبيت املناخ اجلديد الذي يفضي الى االستثمار باإلنسان، ابن الطائفة وابن 
البل���د، ووضعه في مرك���ز االهتمام، وباملقابل تعزيز عملية املش���اركة اجلماهيرية من جهة، وكذلك 

املراقبة اجلماهيرية، من جهة أخرى.
لس���نا من "ضيع���ة قليلة". نحن ثاني أكبر مؤسس���ة في البلد بعد البلدية. لذل���ك نرى من حق أبناء 
الطائفة على اطالع دائم على عمل املجلس وس���ير إدارة ش���ؤون مؤسساته لضمان رقابة شعبية تكون 
األس���اس لعمل مهني اداري، س���ليم ونظي���ف. نريد اس���تيعاب أهلنا، كل أهلنا، من خ���الل املصارحة 
واملكاش���فة والعمل بش���فافية وخلق آليات تتيح لهم التأثير على القرار وتعميق شعور اجلميع باالنتماء 

واملشاركة في حتمل املسؤولية.
ه���ذا التفاعل اجلماهيري مع مجلس وهيئات الطائفة ه���و رأس مالنا. هموم الطائفة هي هموم اجلميع. 
اجنازات الطائفة هي اجنازات اجلميع. هي اجنازاتكم انتم في املقام األول، ضمن مشروع وضعناه مع بعض، 
يهدف باألساس الى النهوض بعمل مؤسساتنا وهيئاتنا وجعلها بيًتا دافًئا للجميع وعلى كافة املستويات، 

الثقافية والفنية والرياضية والشبابية واالجتماعية والتربوية وجيل الطفولة )احلضانة(.
رغم الفترة القصيرة في ادارتنا اجلديدة للمجلس احلالي اال أننا اس���تطعنا حتقيق اجنازات ضخمة في 
املج���االت االدارية واملالي���ة وصيانة االمالك  في املجلس، إذ أخرجنا املجلس م���ن أزمته املالية خالل أقل 
من س���نة،  واس���تحدثنا آليات جديدة على عمل املجلس من خالل جلان جديدة، مثل جلنة موظفني 
تهتم بأمور املوظفني وتتابع األداء الوظيفي، وجلنة مشتريات تهتم بكل ما يتعلق بأمور املشتريات لكل 

مؤسسات املجلس.
ه���ذه اجل���ان مع جلان املجلس العادية تقوم بعمل كبير ومثمر، حيث تعمل إلى جانب املجلس لتس���هيل 
وتس���يير أعماله. اس���تطعنا تغيير وجهة عمل املجلس من املركزية في العمل إلى مشاركة اكبر عدد 

من أعضاء الهيئة والطائفة في أعمال املجلس وقراراته من خالل اللجان.
اما على املس���توى الش���عبي فقد اعدنا العالقة والثقة مع كل مؤسسات املدينة، ابتداًء من أكبر مؤسسة 
في املدينة-  بلدية الناصرة- الى اصغر املؤسسات الدينية واملدنية من نوادي وطوائف إسالمية ومسيحية، 

فالعالقة مبنية على اساس االحترام املتبادل والثقة والندية في التعامل.
اما على مستوى العالقة داخل ابناء الطائفة، فقد نحجنا في استعادة ثقة أبناء الطائفة بهذه املؤسسة العريقة، 
التي مير على اقامتها هذا العام 60 عاما، ومؤسس���اتنا تعج بالنش���اطات والفعاليات، في النادي وفي الكنيسة، 
وأعدنا األجواء الش���عبية للمؤسسات التربوية في سرية الكش���اف ومركز االحداث )النادي(، والنادي العائلي 

والنادي الشبابي، النوادي النسائية ونادي املسنني، والشبيبة األرثوذكسية وحامالت الطيب. 
وليس هذا فقط. امنا ش���جعنا أيضا مس���ار التطّوع والتبّرع ملؤسس���ات الطائفة وخلدم���ة ابناء الطائفة. فقد 
اس���تجاب املقتدرون من بني أبناء الطائفة لندائنا بالتبرع إلجناح برامج ومشاريع مختلفة والتي تعود بالنفع 
على أبناء الطائفة وأبناء املدينة عموًما، وقاموا بالفعل بالتبرع مشكورين، إما باألموال أو باملعدات واآلليات.

وااله���م من ه���ذا كله اعادة العالق���ة املبنية على االحت���رام املتبادل بني البطريركي���ة ممثلة بغبطة 
البطري���رك ثيوفيلوس الثالث من خالل اللجنة املشتركة، وس���يادة املط���ران كرياكوس، متروبوليت 
الناصرة والقضاء ممثاًل للس���لطة الروحية الكنس���ية، وكذلك اآلباء الكهنة األفاضل، وبني املجلس ممثال 
للسلطة املدنية العلمانية ألبناء الطائفة، حيث نحترم كل القرارات الكنسية للسلطة الدينية وال نتدخل 
بها، مع االحتفاظ بحقنا في إدارة شؤون املجلس والطائفة  دون أي تدخل خارجي. هذه املعادلة الواضحة 
ف���ي العالقة أثمرت وانعكس عل���ى التواصل اليومي بني املجلس والبطريركية واملطرانية والكهنة ملا فيه 

مصلحة الطائفة ومؤسساتها وأبنائها، وهذا النهج قد اثبت نفسه على ارض الواقع .
نحن، مثلنا مثلكم، نتطلع إلى األمام، إلى تثبيت حالة توحد الكل. ونستطيع احلديث عن مرحلة جديدة 
هي اآلن في عز العطاء واخلدمة والبناء وستعطي ثمارها مبا سيتبعها من مشاريع وبرامج مستقبلية، من 

أهمها، في هذه اإلثناء، االنشغال في تنفيذ بناء املدرسة األرثوذكسية في الناصرة. 
املجلس مجلس���كم. وهو غني بأبنائه وأهله ومؤسس���اته. أنتم معنا ف���ي كل كبيرة وصغيرة. كل ما 
نفعل���ه هو من أجلك���م.  وأبواب املجلس مفتوحة أمام اجلميع. تعالوا نتعاون جميعا لنرفع هذه املؤسس���ة 
عاليا ملا فيه مصلحة الطائفة واملدينة. تعالوا نتش���ارك في حمل األمانة. هنالك مش���اريع كبيرة أمامنا 
تستوجب التعاون وتوحيد كل اجلهود.  فهاتوا األيادي تشابك األيادي، والقلوب على القلوب، لدعم هذه 

املؤسسة التي هي مؤسستكم، منكم واليكم.

وكل عام وأنتم والناصرة وشعبنا كله بألف خير!.
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فرحة البشـــــــارة في مدينة البشـــارة
اآلالف تشارك في طقوس 

ومسيرة عيد البشارة
قداس العيد مبشاركة غبطة البطريرك ثيوفيلوس وبحضور دبلوماسيني، ورجال 
دين مســيحيني ومسلمني من املدينة، مشــهد يؤكد على نسيج املدينة في عيدها

 
احتفلت طائفتنا األرثوذكس���ية قبل أيام، في الس���ابع من نيسان، بعيد مديتنا احلبيبة، 
عيد بش���ارة س���يدتنا العذراء بابنها احلبيب، مبش���اركة اآلالف املؤلفة م���ن أبناء املدينة 
وخارجها والس���ياح األجانب، في القداس ال���ذي رعاه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
ولفيف من املطارنة واآلباء الروحيني، وبحضور رجال دين مسلمني ومن الطوائف املسيحية 

في املدينة، وباستعراض كشفي ضخم، أضاف للعيد زهوة وجماال وهيبة.
وكان غبطة البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وس���ائر أعمال فلسطني واألردن، 
ق���د انطلق من دير املطرانية يرافقه س���يادة متروبوليت الناصرة املطران كيرياكوس 
وحش���د من املطارنة والكهنة إلى كنيسة البشارة، تتقدم موكبه سرية كشافة يسوع 

الناصري األرثوذكسية في الناصرة.
ولدى وصوله باحة الكنيس���ة، أزاح غبطته الس���تار عن مجس���م املدرس���ة األرثوذكسية 
اجلدي���دة التي اتفق مجلس الطائفة مع غبطته على بنائها على مس���احة 16 دومنا في 
جبل قصر املطران، لتكون الكنيس���ة األثرية موقعا مركزيا في باحة املدرس���ة الرحبة 

)تقرير مفصل في هذه الصفحة(.
ثم توجه غبطته، إلى الكنيس���ة ليرعى قداس العيد وس���ط بهج���ة وأجواء روحية، على 
مدى س���اعات القداس، الذي مت نقله مباشرة على شاشة إلى قاعة البشارة املجاورة، لفسح 
املج���ال أمام مئات وآالف املصلني للمش���اركة في القداس، بعد أن ضاقت كنيس���تنا في 
استيعابهم، وقد حضر القداس اإللهي ضيوفا، فضيلة الشيخ عبد السالم مناصرة، ورعاة 

الطوائف املسيحية في املدينة.
وبعد القداس، بدأت املسيرة التقليدية حول الكنيسة مبشاركة غبطته واآلباء الروحيني 

ليتقدم موكبهم استعراض كشفي مهيب شاركت فيه سبع سرايا

 أرثوذكس���ية، حلت ضيفة على سرية الكشاف األرثوذكسي في املدينة، بعد أن كانت 
املس���يرة الكش���فية قد انطلقت في استعراض رائع وجميل من مدرسة مار يوسف في حي 
النمساوي، على طول الشارع الرئيسي وصوال إلى منطقة عني العذراء، وقد بعثت موسيقى 

القرب التي صدحت من السرايا املختلفة، أجواء احتفالية على املدينة.
هذا وبعد االنتهاء من مراسيم العيد الدينية جرى حفل استقبال في دير املطرانية، ومن 
ثم غذاء احتفالي شارك فيه رجال الدين والدبلوماسيون الضيوف من سفارات دول فيها 
أغلبية أرثوذكس���ية، يتقدمهم سفير اليونان في البالد، والشيخ صالح العفيفي، والشيخ 
ضياء أبو احمد إمام جامع الس���الم في املدينة، والقاض���ي املتقاعد رايق جرجورة، رئيس 
اللجنة التنفيذية للمؤمتر األرثوذكسي، والقاضي املتقاعد عبد الرحمن زعبي، والقاضي 

توفيق كتيلي، والكهنة الضيوف، وأعضاء هيئة متثيلية حاليني وسابقني .
وألقي���ت كلم���ات ترحيب وتهاني من د. عزمي حكيم باس���م مجل���س الطائفة والهيئة 
التمثيلية، ورئيس بلدية الناصرة املهندس رامز جرايسي، والشيخ صالح عفيفي وغبطة 

البطريرك ثيوفيلوس.   

احللم بات حقيقة: 
مدرسة أرثوذكسية في الناصرة

املشروع بدأ خطواته األولى باتفاق بني مجلس الطائفة والبطريركية، واخلرائط 
قيد التجهيز، بينما غبطة البطريرك ثيوفيلوس بارك مجسم املدرسة

الكنيسة  ستحتضن  التي  للمدرسة،  املطران  قصر  أرض  من  دومنا   16 تخصيص 
األثرية وستبدأ عملها في غضون سنوات قليلة

احللم بات حقيقة، واملدرس���ة األرثوذكس���ية احلديثة والعصرية في مدينة الناصرة، التي تضم أكبر 
ع���دد من أبن���اء الطائفة في البالد، لم يعد مج���رد برنامج حبرا على ورق، ب���ل اتفاقيات وخرائط قيد 

التجهيز، وارض مخصصة، لتفتح أبوابها خالل سنوات قليلة جدا.
فف���ي عيد البش���ارة قبل أيام دش���ن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في باحة كنيس���ة البش���ارة 
في الناصرة، مجس���م املدرس���ة التي يجري جتهيز خرائطها، وكما يظهر في الصورة، فإن املدرس���ة مت 
تخطيطها بش���كل عصري، ومرافق واس���عة، اضافة إلى أن باحتها س���تحتضن الكنيسة األثرية على قمة 

اجلبل الذي يحمل اسمها، إذ سيتم ترميمها.
وكان مجلس الطائفة األرثوذكسية احلالي قد وضع في سلم أولوياته إقامة مؤسسة تربوية وتعليمية 

خلدمة مجتمعنا العربي تسعى لتنشئة جيل مبدع في الفكر ومتميزا علماً وخلقاً. 
وفي أول زيارة لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك املدينة املقدس���ة واألردن وس���ائر فلسطني 
ملدين���ة الناصرة في ش���هر آذار من العام املاض���ي 2008 مت إعداد ورقة عمل  ب���ني املجلس والبطريرك 

تطرقت لعدة مواضيع مهمة ومن بينها بناء املدرسة.
وقب���ل عام وف���ي يوم عيد البش���ارة بارك غبط���ة البطريرك ثيوفيل���وس الثالث فكرة إقامة مدرس���ة 
عصرية وش���املة في احتفال عيد البش���ارة في الناصرة، وبعد ذلك تشكلت جلنة مشتركة من ممثلي 
البطريركي���ة ومجلس طائفة الروم األرثوذكس في الناص���رة، ووضعت هذه اللجنة برنامجا كامال 

للمشروع واتخذت عددا من اإلجراءات التنفيذية. 
وفي يوم 14.06.2008 عقد في مقر البطريركية األرثوذكس���ية في القدس االجتماع األول للجنة 
املشتركة وخالل هذا االجتماع أطلق غبطة البطريرك االسم: "مدرسة البشارة األرثوذكسية- الناصرة"، 
واتفق األطراف على بناء مدرس���ة أرثوذكسية ش���املة وعصرية في الناصرة مبساحة 3000 م2 على 
األرض التابعة للبطريركية في قيمة جبل قصر املطران  ومس���احتها 16 دومنا، حسب اتفاقية قصر 
املطران املوقعة بني البطريركية وشركة قصر املطران منذ العام 1993، حيث ستقوم شركة قصر 

املطران ببناء املدرسة حسب املواصفات التي تقرها البطريركية واملجلس، وذلك على نفقة 

البطريرك�ية من حصة البطريرك��������ية من مشروع قصر املطران، كما تقرر اختيار مهندس 
من الن�������اصرة للتخطيط لهذا املشروع، وقد جرى اختيار املهندس سيمون حداد للتخطيط لهذا املشروع.
وعقدت عدة من اجللسات بني محامّي البطريركية واملجلس لوضع اخلطوط األساسية و آليات تنفيذ املشروع.

في يوم 22.12.2008 قام غبطة البطريرك بزيارة املوقع احملدد لبناء املدرسة بحضور وفد من املجلس 
والهيئة التمثيلية والكهنة وممثلني عن بلدية الناصرة وش���ركة قصر املطران، واملهندسني، وبعد زيارة 
املوقع عقدت جلسة عمل مت خاللها عرض تخطيط بناء املدرسة الذي مت اختياره. كما مت التوصل إلى 
اإلطار العام لالتفاق بني بطريركية الروم األرثوذكس ومجلس الطائفة األرثوذكس���ية في الناصرة 
بخصوص املش���روع، ومبوجبه س���تكون ملكية البناء واملدرس���ة للبطريركية، وتناط مبجلس الطائفة 
األرثوذكسية في الناصرة الصالحيات واملس���ؤوليات املتعلقة باجلوانب واحملاور اإلدارية للمدرسة وذلك 

بالتعاون مع البطريركية، كما سيتفق عليها الحقا.
وس���وف يعمل املجلس لتكون املدرس���ة صرحاُ لإلبداع والتميز ومؤسس���ة تعليمية تواكب التطور العلمي 
والتكنولوج���ي وإع���داد جيل مزود باملهارات التنافس���ية في عصر التكنولوجيا وحتقيق التنمية الش���املة 

للطالب، وسيتم مبشيئة الله وضع حجر األساس للمدرسة يوم 2009/06/14.
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هل حقًا نستحق دم املسيح؟
بقلم: الياس حبيب جرايسي

عندما خلق الله اإلنس���ان، خلقه على صورت���ه لكي ينعم مبا صنعه الله ألجله، فإننا 
نتعلم من الكتاب املقدس أن الله لم يرد لإلنس���ان أن يعمل ويش���قى بل أراد له حياة 

سهلة سلسة )تكوين 1: 26– 29(. 
لكن الطبيعة البشرية سقطت أمام مشيئة الله، وفي أول فرصة حانت آلدم وحواء )أي 
البشر( متردوا وعصوا وصاياه، لهذا أنزل الله عليهم القصاص وطردهم من الفردوس 
ر أتعاب حبل���ك، بالوجع تلدين أوالداً". -2 آلدم  بقول���ه تعالى: -1 حلواء "تكثيراً أَُكثِّ
"ملعونة األرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكاً تنبت 

لك وتأكل عشب احلقل. بعرق وجهك تأكل خبزاً..." )تكوين 3: 16– 19(.
ولكن ومبا أن الله رحيم وواسع الصدر، حاول أواًل عن طريق األنبياء أن يعيد اإلنسان 
إل���ى م���ا كان عليه في البداية، وأن يعمل بوصاياه لك���ي يعيده إلى الفردوس، ولكن 
اإلنس���ان تابع مس���يرته في احلياة غير آبه لتعاليم الله. وفي النهاية أرس���ل الله ابنه 
الوحيد الذي هو أغلى ما في الوجود، قائاًل لنفس���ه: "اآلن وعندما يرى اإلنس���ان إبني 
سيعمل مبا علمته عندما خلقته"، )متى 21: -33 46، مرقس12: 12-1(، لوقا 20: 

19-9(. لكننا ولألسف الشديد ما زلنا نعمل ويومياً بخالف تعاليم الله.
املس���يح وفي فترة وجوده بيننا، لم يس���تعمل بتاتاً قوته اإللهية لنفسه بل استعملها 
كلها ألجل اآلخرين، حتى وهو على الصليب، كان بإمكانه وبحرف واحد أن يبيد 
البش���رية جمع���اء وأن ال يصلب، لكنه وحلب���ه لنا الذي ال حدود ل���ه وألنه يعلم منذ 
البدء ما هو ُمقبل عليه، حتى أن األنبياء وبإيحاء من الله تنبأوا مبا س���يحصل )س���فر 
أشعياء 53: 1– 12 ومبزمور 22 والعديد من النبوات التي ذكرت في نشرة الفصح 
الس���ابق(. توجه املسيح إلى اآلب قائاًل: "إغفر لهم يا أبي، ألنهم ال يعرفون ما يعملون" 
)لوقا 23: 34(. أما املجرم الذي صلب عن ميينه والذي أبدى ندماً، وتوجه إلى املسيح 
بجمل���ة واحدة قائاًل: "أذكرني يا يس���وع متى جئت في ملكوت���ك" )لوقا 23: 42( 
)حتى أنه لم يقل له يا رب أو يا س���يد(. وللحال ودون تردد أجابه يسوع: "احلق أقول 

لك: ستكون اليوم معي في الفردوس" )لوقا 23: 42(.
إخوتي في املس���يح، الرب ما زال ينتظرنا وبف���ارغ الصبر، هو ال يريد أن نكون عبيداً 
إلبليس، بل يريدنا أبناء لله، وعندما يرى أي إشارة منا والتي بها نبدي ندم على أفعالنا 
التي هي غير مطابقة لتعاليم الله، حااًل سيضمن لنا مكاناً بجانبه في الفردوس، أسوة 
باملجرم الذي كان معلَّقاً على الصليب اليميني، وس���يقول لنا "اليوم تكونوا معي في 
الفردوس". فلنأخذ ِعَبر من القديس���ني األبرار، وكم منهم كانوا في بداية حياتهم 
مجرمني، ولكنهم وبعد أن ندموا على ما فعلوا وعادوا بأرواحهم وأجس���ادهم للمسيح، 
فإنهم اليوم جالسون معه في الفردوس، ولينظر كل واحد مّنا أواًل إلى نفسه ويصلح 

شأنه، هكذا نكون أوالد الله )متى 7: 1– 5( .
قبل املس���يح كان عهد الناموس )أي عهد الدينونة( أما بعد املسيح فإنه عهد النعمة، 
فلنس���تغل الفرصة ونعود إلى الله بكل أرواحنا وأجس���ادنا لك���ي نكون في الفردوس، 
وأن ال ننتظر ونقول ألنفس���نا "اآلن الوقت مبكر، باملس���تقبل س���أجلأ للكنيس���ة والله 
سيس���امحني"، ال أحد منا يعلم س���اعته لهذا يجب أن نكون كمثل العذارى والس���هر 
الدائ���م واخلدم األوفي���اء، )مرق���س 13: 32– 37 ، مت���ى 24: 36– 44، متى 25: 

1– 13 ، لوقا 12: 35– 40( .
نعم، إننا نس���تحق دم���ه الطاهر، ولكن يجب علينا العمل لكي نك���ون أهاًل له،  وإال ملا 

كان نزل من السماء وحتمل املشاق التي يعجز عنها كل البشر.
ليكن أسم الرب مباركاً من اآلن وإلى األبد.... آمني

برنامج صلوات وطقوس األسـبوع 
العظيم والفصح املجيد

تتوج���ه مطرانية الروم األرثوذكس في الناصرة، وجلنة الكنيس���ة في مجلس الطائفة، إلى 
جمي���ع أبناء الطائفة بأجمل التهاني بالفصح املجيد، وتدعوان أبناء الطائفة للمش���اركة في 
الطق���وس الدينية واالحتفالية لهذه األيام العظيم���ة واملجيدة، وتتمنيان من اجلميع احلفاظ 
على قدس���ية هذه الطقوس، التي في الكنيس���ة وباحاتها، من خالل االحترام والتصرف مبا 

يليق واللباس احملتشم، آملني من اجلميع حسن التفهم، وكل عام وأنتم بخير.
األحد 12/4: 

احد الش���عانني، خدمة القداس اإللهي الس���اعة 8:30 صباحاً في كنيس���ة البش���ارة برئاسة 
سيادة املطران كرياكوس والدورة التقليدية خارج أسوار الكنيسة.

خدمة صالة اخلنت الساعة 7 مساء في كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.
وفي دير املطرانية الساعة 5 مساء.

اإلثنني 13/4: 
اإلثنني العظيم املقدس، خدمة قداس البروجيازميني الس���اعة 8 صباحا، وخدمة صالة اخلنت 
الساعة 7 مساء في كنيسة البشارة. خدمة صالة اخلنت الساعة 5 مساء في دير املطرانية.

الثالثاء 14/4: 
الثالثاء العظيم املقدس، قداس البروجيازميني الساعة 8 صباحاً في كنيسة البشارة.

وخدمة صالة اخلنت الساعة 7 مساء في كنيسة البشارة.
وفي دير املطرانية قداس البروجيازميني الس���اعة العاش���رة صباحاً برئاس���ة سيادة املطران 

كرياكوس واخلنت الساعة 5 مساًء.
األربعاء 15/4: 

خدمة قداس البروجيازميني الساعة 8:30 صباحاً برئاسة سيادة املطران كرياكوس في 
كنيسة البشارة. وصالة الزيت املقدس، الساعة 4:30 في كنيسة البشارة.

وصالة اخلنت وخدمة القداس اإللهي خلميس األسرار في دير املطرانية الساعة 11 لياًل.
اخلميس 16/4: 

اخلميس العظيم املقدس، خدمة القداس اإللهي في الس���اعة 8 صباحا للقديس باس���يليوس 
الكبير. وفي املساء خدمة قراءة اإلثني عشر إجنياًل الساعة 6:30 مساء في كنيسة البشارة. 

برئاسة سيادة املطران كرياكوس.
اجلمعة 17/4: 

اجلمعة العظيمة املقدس���ة، زيارة املدفن )القدمي واجلديد( الس���اعة 6:30 صباحا )الرجاء إحضار 
قائمة بأس���ماء األموات(، وفي الس���اعة 8:30 صباحاً تقام خدمة قراءة الس���اعات الكبرى وصالة 
الغروب وإنزال املصلوب عن الصليب برئاس���ة س���يادة املطران كرياكوس، وخدمة جناز املسيح 
الساعة 7:30 مساء ثم الدورة التقليدية خارج أسوار كنيسة البشارة مبشاركة سرية الكشافة.

السبت 18/4: 
الس���بت العظيم املقدس، )س���بت النور( إذ تقام خدمة صالة الغروب وخدمة القداس اإللهي 

للقديس باسيليوس الكبير الساعة 8 صباحاً .
وفي دير املطرانية خدمة القداس الساعة 7 صباحاً ، وبعد خدمة القداس يتوجه راعينا املوقر 
إلى القدس إلحضار النور املقدس إلى كنيس���ة البش���ارة، وفي الس���اعة 11:30 لياًل تقام صالة 

الهجمة ومن بعدها خدمة القداس اإللهي لعيد الفصح برئاسة سيادة املطران كرياكوس.
األحد 19/4: 

عي���د الفصح املجيد خدمة الباعوث وصالة غروب احملبة الس���اعة 5 بع���د الظهر، ثم الدورة 
التقليدية خارج أسوار الكنيسة مبشاركة فرقة الكشاف.

نرج���و من جميع االخوة واألخوات احلضور إلى دير املطرانية في الس���اعة 4:30 بعد الظهر 
ملرافقة سيادة املطران كرياكوس إلى كنيسة البشارة خلدمة الباعوث.

اإلثنني 20/4: 
ثاني أيام عيد الفصح املجيد، تقام خدمة القداس اإللهي الساعة 8:30 صباحا في كنيسة البشارة برئاسة 

سيادة املطران كرياكوس. خدمة صالة الغروب الساعة 4:30 بعد الظهر في دير املطرانية.
الثالثاء 21/4: 

ثالث أيام عيد الفصح املجيد، خدمة القداس اإللهي الس���اعة 8:30 صباحا في دير املطرانية 
برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

وبعد إنتهاء القّداس يستقبل سيادة املطران أبناء الطائفة في ديوان املطرانية للمعايدة.
اجلمعة 24/4: 

عي���د ينب���وع والدة اإلله، تق���ام خدمة القداس اإلله���ي في املغارة الس���اعة 8:30 صباحا في 
كنيسة البشارة برئاسة سيادة املطران كرياكوس.

األربعاء 5/6: 
عيد القديس العظيم في الش���هداء جوارجيوس حيث تقام خدمة القداس في دير املطرانية 

برئاسة سيادة املطران كرياكوس
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مالي  واستقرار  اجنــازات 
خالل عام ونصف العام

املداخيل زادت بنسبة عالية، وخاصة من صندوق الكنيسة، ومؤسسات املجلس األخرى

بعد مضي عام ونصف العام على انتخاب الهيئة التمثيلية للطائفة، ومجلس الطائفة املنبثق عنها، نرى لزاما علينا 
اطالع أبناء الطائفة، أوال، وبصفتهم أعضاء اجلمعية التي تنتخب الهيئة التمثيلية، على ما جنح مجلس الطائفة في 

اجنازه خالل الفترة املنصرمة منذ االنتخابات التي جرت في نهاية أيلول من العام 2007.
وقد يكون قس����طا من هذه االجنازات ظاهر للعيان، ولكن هناك اجنازات وأس����اليب عمل، تبقى غائبة عن األنظار، 
مثل مس����ألة االس����تقرار املالي، الذي بات ينعم فيه مجلس الطائفة، إذ أن اإلدارة الس����ليمة من شأنها أن تتوصل إلى 
وضعية مالية جيدة، خاصة وأن مجلسنا يعتبر الهيئة الثانية في املدينة من حيث حجم أمالكه ودورته املالية.

وباإلمكان القول، إن اإلدارة املالية السلمية، وإعادة ترتيب األولويات، كان العامل األساسي في حتقيق قسم هام من 
االجنازات، إضافة إلى أصحاب الهّمة واإلمكانيات، من أبناء الطائفة واملدينة، الذين تبرعوا ماديا ومهنيا في عدد من 

املشاريع والنشاطات الهامة التي شهدتها مؤسسات املجلس في الفترة األخيرة.
فها هو مركز األحداث األرثوذكسي، النادي النصراوي العريق، عاد ليستقطب أبناء املدينة كلها، وباإلمكان القول 

إنه إن لم يكن النادي األكبر في املدينة، فإنه من أكبر النوادي، ويشهد نشاطا زخما في ميادين مختلفة.
أما احلضانة، وفي هذه النشرة تقريرا عن التطورات التي شهدتها في العام الدراسي احلاصل، فهي أحد أهم املشاريع 
التي باإلمكان االعتزاز بها، نظرا للقفزة التطويرية التي ش���هدتها، وقد رصد لها املجلس ميزانية 330 ألف ش���يكل 
لتطويرها، ولكن إلى جانب هذا، فقد حتولت احلضانة من مؤسسة تعاني من العجز املالي وتشكل عبئا على مجلس 
الطائفة دون أي مبرر، إلى مؤسس���ة تنجح في تغطية كافة مصاريفها وتكاليفها املتنوعة، وحتى أنها قد حتقق 
فائضا في ميزانيتها، رغم اضطرار املجلس إلى إلغاء ديون بقيمة 90 ألف ش���يكل على أهالي من س���نوات ماضية، 

اتضح انه ما كان باإلمكان حتصيلها.

كذلك سرية الكشاف، عادت لتحظى بأولوية في سلم أولويات املجلس، فعدا عن كونها مؤسسة شبابية تربوية 
تثقيفية، فهي "اجلندي املجهول" إلجناح كافة نشاطات الطائفة الدينية والدنيوية.

وش���هد عمل املجلس إحياء نادي العائلة، والعمل على تطوير دار الثقافة )تقرير عنها في هذه النش���رة( وصرف 
250 ألف شيكل لتطويرها، وغيرها من النشاطات االجتماعية والدينية.

إل���ى ذلك، فإن مجلس الطائفة يعمل عل���ى حتضير اخلرائط بناء املرحلة الثانية من املدفن اجلديد ونضيف إلى هذا 
مشروع املدرسة األرثوذكسية، الذي نستعرضه في هذه النشرة، وحتسني العالقة مع الهيئات الدينية، من مطرانية 
الناصرة وبطريركية القدس، وقد أثمرت هذه العالقة الس���ليمة مش���اريع مستقبلية خلدمة أبناء الطائفة واملدينة.

الوضع املالي للمجلس لسنة 2008
لقد مت ضبط األمور املالية واحلسابية ومت حتضير أساليب عمل وإدارة مبنية ومؤسسة على قواعد وأصول اإلدارة 

السليمة حتى نتفادى الفجوات والثغرات التي حصلت بالسابق.
أن الوض���ع املالي للمجلس خالل س���نة 2008 قد انتقل من س���داد الديون املوروثة واالس���تقرار إل���ى انفراج مالي 

واستثمارات كما يلي: 
بلغ مجموع الواردات الفعلية من جميع املؤسسات خالل العام 2008 مبلغ– 5،424،810 شيكالت اي بزيادة اكثر 
م����ن %60 مقارنة مع عام 2007. وكان للزيادة من اإليجارات حصة األس����د من تلك الزيادة فقد بلغت الواردات 
من اإليجارات )يشمل مفتاحيات( سنة 2008 مبلغ  2،982،670 شيكال أي بزيادة %58 مقارنة مع عام 2007.
أما الدخل من صندوق الكنيسة في العام 2008 فقد بلغ 899،106 شيكالت أي بزيادة %58.5 مقارنة مع عام 2007.
إذ ان الواردات من صندوق الكنيســة ســنة 2007 بلغت 567،323 شيكالت فقد بلغ مدخول الصندوق 
في األشــهر التســعة األولى من عام 2007  أي قبل اإلنتخابات 322،262 شيكاًل بينما كان املدخول في 
األشــهر الثالثة األخيرة من نفس العام أي بعد اإلنتخابات 245،061شــيكاًل، ما يعني أن املعدل الشهري 
في األشــهر التسعة االولى كان 35،806 شــيكالت بينما املعدل الشهري لألشهر الثالثة األخيرة كان 81،687 

شيكاًل أي بزيادة بنسبة 128%.
وهكذا كانت الزيادات بنس���ب كبيرة بالنس���بة لبقية الواردات من غالبية املؤسسات األخرى فمثاًل في مركز 

األحداث بلغت الواردات 659،223 سنة 2008 أي بزيادة %160 مقارنة مع عام 2007.
ان وض���ع األص���ول املتداولة في البنوك لي���وم 31.12.2008 مبوج���ب امليزانية املصادق عليها م���ن قبل الهيئة 
التمثيلية في جلس���تها من يوم 28.03.2009، كان كما يلي: أرصدة في البنك 250 ألف ش���يكل وش���يكات 
للتحصيل في البنك 340 ألف ش���يكل وودائع في البنك 400 ألف ش���يكل وحس���اب دوالري في البنك 100 ألف 

شيكل وسندات للقبض 330 ألف شيكل واملجموع الكلي  1،420،000 شيكل
 قام املجلس خالل العام 2008 بعدة استثمارات بلغت قيمتها 502،420 شيكل، صرف منها    مبلغ 331،280 
شيكل على التحسينات في احلضانة، ومبلغ 97،880 شيكل لترميمات دارة الثقافة والفنون )بيت الكتاب سابقا(، 

ومبلغ 73،260 شيكل لتركيب مكييفات هواء في مركز األحداث.
ابتداًء من بداية العام 2008، يدفع ااملجلس لرواتب في أول كل ش���هر عن الش���هر الس���ابق وأيضا تدفع جميع 

االقتطاعات للضريبة والتأمني وصناديق التوفير والتقاعد عن جميع موظفي املجلس.
لقد قدم املجلس باحلصول على تصديق عن األدارة الس���ليمة من مس���جل اجلمعيات لالعوام 2008 و- 2009.    

الى جميع اعضاء اجلمعية الكرام
صــدر مؤخرا تقرير مكتب الفحص )יהודה ברלב ושו"ת( الذي عينه 
املجلــس لفحــص الدارة املاليــة واالدارية  للمجلس بني الســنوات -2002
2007 فــكل عضو يريد االطالع على هذا التقرير، يســتطيع التوجه الى 

مكاتب املجلس للحصول على نسخة من التقرير
جلنة متابعة التقرير

إعالن
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املس���ألة ليس���ت حتدي، ولكنها تبع���ث على االعت���زاز، فمركز األحداث األرثوذكس���ي 
)الن���ادي( عاد ليحتل مكانت���ه التاريخية في املدينة، النادي األكب���ر في املدينة، ويضم 
ما بني 600 إلى 700 عضوا على مدار الس���نة، وبك���م هائل من الدورات التدريبية على 

مختلف مستوياتها، وبرامج مركزية تستقطب املدينة كلها.
بعد عام ونصف العام من تولي إدارة املجلس، ومعها إدارة النادي، ترسخ أكثر االنطباع بأن 
مركز األحداث الذي تخّرج منه عدد هائل من أبرز رياضيي املدينة، عاد ليكون مركز 
املدينة الرياضي، فمئات الفتيان والفتيات والش���بان والش���ابات م���ن كافة أحياء املدينة، 

ينضمون اليه ويشاركون في فعالياته املختلفة، واالحصائيات تتحدث لوحدها.
فاليوم تنش���ط في مرك���ز األحداث أكثر م���ن 40 دورة تدريبي���ة، غالبيتها رياضية 
متنوعة، ويبادر لنش���اطات موسمية، تس���تقطب اآلالف، مثل برنامج ايام ميالدية، الذي 
اضط���ر الن���ادي في هذا العام الختص���اره في آخر حلظة ليقتصر عل���ى برامج األطفال، 
لتزامن���ه مع احلرب العدوانية على قطاع غزة واملجزرة التي ارتكبت هناك بحق ش���عبنا، 
ومهرجان أول أيار التقليدي الذي مت اس���تئنافه العام املاضي، واالس���تعدادات جارية على 

قدم وساق القامته في مطلع الشهر املقبل.
يض���م الن���ادي كما ذكر ما ب���ني 600 إلى 700 عضوا على مدار الس���نة، من مختلف 
األجيال، بدءا من جيل الطفولة املبكرة )3 س���نوات( وصوال لرجال ونس���اء متقدمني في 

السن، ميارسون الرياضة على مدار األسبوع.
عدد الفرق ف���ي النادي، مبختلف الفروع الرياضية يصل إلى أكثر من أربعني فريقا، ما 
بني كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، الكاراتيه، الكابويرا، اجلمباز اإليروبيك والسكيت. 
م���ن أهم االجن���ازات الرياضية في النادي لهذا العام إش���راك قرابة س���تني العبا والعبة، 

موزعني على أربعة فرق في دوري املنطقة لكرة الس���لة، وهو مبثابة حتضير مهني هام 
جدا من أجل خوض مباريات الدوري العام لكرة السلة في السنة الرياضية القريبة. 

إضافة لذلك، يتم حتضير فريقي هوكي وس���كيت إلش���راكهما بالدوري العام، خاصة 
بعدما ش���هد هذان الفرعان تقدما وإقباال كبيرين في النادي. إضافة لذلك يتم اإلعداد 

إلقامة دوري قطري للكاراتيه تكون فرق النادي محوره التنظيمي.
ومن اخلدمات الهامة التي يقدمها النادي، فتح املجال أمام الشباب فوق جيل 18 عاما من 

استعمال مالعب النادي بعد ساعات الدوام.
إن مركز األحداث والنش���اطات التي يبادر لها، تعتمد على التمويل الذاتي باألساس من 
خالل اش���تراكات األعضاء أو املش���اركني في النش���اطات املختلفة، إذ أن نس���بة اجلباية 
تعتبر من أعلى النس���ب، ولكن اضافة إلى هذا، فإن مجلس الطائفة قام بواجبه االنساني 
الضروري، جتاه العائالت ذات األوضاع اخلاصة، وأعفى ابنائها من دفع الرس���وم الش���هرية 
للنادي، وايضا قدم اعفاءات، كلية أو جزئية، ألكثر من 50 طفال شاركوا في مخيم 

األحداث.

يوم الطفل العاملي
شهد األول من حزيران املاضي مهرجانا ترفيهيا ضخما مبناسبة يوم الطفل العاملي، حيث 
اس���تضاف الن���ادي مئات األطف���������ال اس���تمتعوا بألعاب نفخ وألع�������اب مائية على مدار 

ثالث ساع����ات.

مركـــــز األحــــــــداث األرثوذكســـــي
نادي يستقطب املدينة كلها



9

مهرجان أول من أيــار للعام 2008 على 
اسم املرحوم غصوب جرجورة

أقام النادي في الع���ام املاضي املهرجان الرياضي التقليدي "مهرجان أول أيار"، بعد انقطاع 
دام عدة س���نوات، فقد كان املهرجان عرس���ا رياضيا حقيقيا، وشارك املئات من األطفال 
والفتيان في حوالي 40 مباراة وعرضا، ألهبت حماس اآلالف من الذين حضروا على مدار 
يومي املهرجان. وكان االختتام بتكرمي مدراء النادي السابقني، تقديرا لهم على دورهم 
وعطائه���م للنادي، إضافة إلى تقدمي درع خاص للس���يدة ليلى جرجورة- زوجة املرحوم 
غص���وب جرجورة، مدير نادي مركز األحداث، وهو ال���ذي حّضر للمهرجان على مدار 

شهرين، ورحل عنا أسبوعني قبل موعد املهرجان، وهو يزاول مهامه في النادي.
وجت���ري االس���تعدادات على قدم وس���اق للتحضير ملهرجان أول ايار للع���ام اجلاري، إذ من 

املتوقع ان يسجل هو أيضا قفزة نوعية في هذا العام.

مهرجان أيام ميالدية الثاني
 

قام املجلس هذا العام ايضا بتنظيم مهرجان أيام ميالدية ليصبح تقليدا سنويا سينظمه 
املجلس كل عام في فترة عيد امليالد املجيد .

ففي هذا العام كان يجب ان يكون املهرجان اكبر وأضخم من العام املاضي حيث كان 
وعلى مدى أسبوعني برنامجني يوميا وبرنامج مجاني لألطفال وبرنامج اخر للعائالت.

ولكن وبعد املجزرة اإلسرائيلية في غزة، التي انطلقت في اليوم الثاني من املهرجان، بادر 
املجلس إلى إلغاء كل االحتفاالت املسائية وأبقى على برامج االطفال حيث استقطبت االف 

األطفال من كل أحياء الناصرة حيث متتعوا باملسرحيات والسيرك الروسي والسحر. 
وكان اخلت���ام  ف���ي االحتفال التقلي���دي ملركز االحداث في يوم مفت���وح البناء املدينة 

ومحطات األلعاب واجلوائز مع بابا نويل.

مخيم مركز األحداث
حمل مخيم مركز األحداث لهذا العام ش���عار "ناصرتي يا حياتي" مؤكدا على رس���الة 
محب���ة املدينة ومتس���كنا بتاريخها وتراثه���ا الناصع. فقد حملت اخليم األس���ماء القدمية 
ألحياء ومعالم الناصرة مثل: "املقبي"، "اجلرينة"، "لعرقية"، "اخلان"، "البالطة"، "السرايا"، 

"قصر املطران"، "القفزة"، "البشارة"، "العني"، "النبعة" و"السيباط".
اعتبر مخيم العام 2008 أحد أكبر املخيمات وأجنحها في املدينة والوس���ط العربي على 
اإلطالق، فقد ضم أكثر من 750 طفال استمتعوا على مدار ثالثة أسابيع بأحلى البرامج 
والرح���الت، إضافة ألمس���يات فنية وترفيهية رائعة غصت فيه���ا مالعب وقاعات املخيم 
باآلالف. وقد س���اهم في إجناح املخيم عشرات املتطوعني من أبناء الطائفة الذين حضروا 

يوميا وساعدوا في كافة األمور وأهمها سعادة االطفال وأمانهم.
وقد بدأت االستعدادات ملخيم األطفال للعام اجلاري، وسيعلن عنه في األسابيع املقبلة.

"برنامج من أجل أطفال غزة"
شارك النادي بفعاليات داعمة "من أجل أطفال غزة" بعد العدوان االسرائيلي عليها، حيث 
اس���تضاف النادي عرضا للساحر عوني ش���حبري. وكان املميز بهذا النشاط تبرع كل 

طفل حضر العرض بهدية لطفل في غزة.
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يحق لنا القول إن حضانة البش���ارة التابعة ملجلس الطائفة األرثوذكس���ية، ش���هدت العام 
الدراسي احلالي -2008 2009 انقالباً كلياً من حيث املبنى. إذ ينعم أطفالنا بواحدة من 
أجمل حضانات الناصرة، س���واء في صاالتها الواسعة، أو في التجهيزات بحسب مواصفات 

األمان التي توصي بها وزارة املعارف.
لرمبا لي���س الكثيرون منا يعرفون أن حضانة الطائفة هي من أقدم احلضانات وروضات 
األطفال في الناصرة، منذ س���نوات اخلمسني والستني، وشهدت قفزات مختلفة، وكانت 
بداية إلى جانب املدرسة األرثوذكسية االبتدائية اإلعدادية، التي أغلقت أبوابها في أوائل 

سنوات السبعني، ولكن احلضانة استمرت.

لقد وضع املجلس احلالي نصب عينيه النهوض باحلضانة، وإعدادها الس���تقبال األطفال، 
مبا يليق بقدس���ية الطفولة، والعتبار بناء اإلنس���ان من أول أولوياته. لذا فقد رصد مبلغ 
330 ألف ش���يكل لتطوير احلضانة، وإخراجها م���ن اجلو القامت الذي كان يلفها. وعليه، 
فقد قام املهندس جواد حكيم، متبرعاً، بالتخطيط اجلديد للحضانة، وجرى هدم جدران 

وإعادة بناء قواطع جديدة ضمن مواصفات مكتب سالمة الطفل، ووزارة املعارف. 
وبع���د جتهيز املكان، مت تزويد احلضانة باألثاث اجلدي���د، واأللعاب التربوية، وأدوات تفي 
بش���روط الوزارة، مما حذا بوزارة املعارف لالعتراف باحلضانة، وما يترتب على االعتراف 
من فوائد تربوية ومادية تعود على األطفال وأهلهم بالنفع، وتخفيف املصروفات عنهم.

وتعم���ل احلضانة لثالث فترات في اليوم، من الس���ابعة والنص���ف صباحا حتى الواحدة 
والنص���ف ظهرا، والثانية حتى الثانية والنصف ظه���را، والثالثة حتى الرابعة بعد الظهر، 
ويحص���ل جميع األطفال الذين يداومون حتى الس���اعة الواح���دة والنصف وجبة فطور، 
بينما يحظى جميع األطفال الذين يداومون حتى الثانية والنصف أو الرابعة على وجبة 

غذاء، وجميع الوجبات يتم إعدادها في مطبخ احلضانة.
 لقد تضاعف عدد األطفال في هذه السنة، وبعدما فتحنا باب التسجيل، فقد ازداد عدد 

األطفال مرة أخرى، مما سيدفعنا الفتتاح صف جديد في السنة القادمة.
ولكن املبنى ليس كل ش���يء، فقد وضعنا نصب أعيننا إحداث قفزة نوعية في املستوى 
التربوي، وهناك طاقم خاص من املتخصصات يس���اعدهن على تنفيذ البرامج جلنة من 
املربيات املتقاعدات، وكذلك جلنة من أمهات أطفال احلضانة، يعملن على مدار أيام عمل 
احلضانة وس���اعاتها، لدب الس���عادة في نفوس األطفال، وتثقيفه���م في مجاالت متنوعة، 
وخاصة في الثقافة التراثي���ة من غناء وقصص وأطعمة، وآخرة احلكاية كعك بعجوة، 

نعم أطفالنا يصنعون كعك العجوة مبناسبة العيد.
وبطبيع���ة احلال فإن احلضانة غنية بالنش���اطات التي ترافق املناس���بات الدينية، وأعياد 

ميالد األطفال وغيرها.
نرجو للجميع أعي���������اداً س���عيدة وكل عام ونح���ن نتمتع بالتعاون واحملبة ملا في ذلك 

مصلحة أطفالنا. 

"حضانة البشارة" مشروع آخر يتحقق

حضانة البشارة التابعة ملجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة، هي من أعرق احلضانات في الناصرة، والتي شهدت هذا العام انقالبًا 
هامــًا فــي البناء والبرامج التربوية، حيث ميضي أطفالنا أوقاتهم في صاالت واســعة وعصرية، تقوم على أعلى مواصفات الســالمة، 

وبرامج تثقيفية موسمية، من أغاٍن وحكايات، وصواًل إلى "الكعك بعجوة".
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احتفلت س���رية كشافة ومرشدات يس���وع الناصري األرثوذكس���ية في العام املاضي ب� 
س���بعني عاما على تأسيس���ها، وهي تعتبر من أقدم الس���رايا الكش���فية في فلسطني، فقد 
تأسس���ت هذه السرية عام 1938، ومنذ ذلك احلني حافظت السرية على استمرارية من 

جيل إلى جيل وصوال إلى يومنا هذا.
إن الس���رية تقوم على أس���اس العمل التطوعي فقط، فكل املس���ؤولني في هذه املؤسس���ة 

يعملون ليل نهار ودون كلل، تطوعا ودون أي مقابل.
لق���د قام املجل���س ومنذ الي���وم األول بتبني مبدأ إعط���اء األفضلية للس���رية وخصوصا 
بامليزانيات لتصحيح الغنب الذي حلق بالس���رية منذ س���نوات، رغم أن القضية ال تقتصر 
على امليزانيات فقط فقد طورنا عالقة متينة أساس���ها الثقة املتبادلة، بني معلم الس���رية 
واإلدارة من ناحية واملجلس من ناحية أخرى، ممثال من خالل جلنة الكشاف التي ال توفر 

جهدا إال وتقوم به من اجل دعم السرية ورفعها إلى أعلى املستويات.
فق���د قام املجل���س في العام املاضي برصد حوالي 100 ألف ش���يكل لتطوير فرقة القرب 

والطبول واخليم، وهذا ليس نهاية املطاف فس���وف نعمل هذا العام على تطوير املقر من 
حيث الصيانة والتجهيزات املكتبية،  وقد رصد مبلغ 50 ألف شيكل لهذا الغرض.

ان للكش���اف دور هام في حيات الطائفة خاصة  واملدينة حيث يشارك الكشاف في كل 
النش���اطات التي يق���وم بها املجلس، أما األعياد واملناس���بات فال ميك���ن أن جتري بزهوها 
من دون الكش���اف فهم يضيفون لفرحة العيد بهجة وس���رور، وهم احلارس األمني ال بل 
اجلندي املجهول إلجناح كل ما تقوم به هذه املؤسسة، فألف شكر لهذه السواعد املعطاءة 

التي تدخل الفرحة إلى قلوب األطفال والكبار في كل األعياد واملناسبات.

الكش���اف كغيرها من املؤسس���ات التابعة ملجلس الطائفة، لديها برامجها اخلاصة بها، من 
حيث البرامج الترفيهية، والتدريبية بالنس���بة للكشاف، واملشاركة في مناسبات مختلفة 
خارج املدينة، اضافة إلى مخيم صيفي على ضفاف ش���اطئ طبريا، ضم هذا العام حوالي 

130 من اعضاء السرية. 

سرية كشافة ومرشدات
يســـــوع الناصــــــري األرثوذكســية

جندي الطائفــــــة املجهــــــول، التي ال تكتمـــــل بهجـــــــــــــة العيــــــــــــــــد 
إال بها وباستعراضاتها، ورعايتهـــــــــــا تبقى من أولويـــــات مجلس الطائفـــــــة
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نـــادي العائلــة برنامــج 
ترفيهي تثقيـفي متنــوع

تلتقي عشرات العائالت من الطائفة واملدينة في نادي العائلة األرثوذكسي التابع ملجلس 
الطائفة، في لقاء اجتماعي وثقافي وترفيهي متنوع، قائم على أس���اس االنتس���اب املباشر 
للنادي وتس���ديد اش���تراكات تغطي مصاريف النادي ونشاطاته املتنوعة، إذ يفتح ابوابه 
أمام كل عائلة ترغب باالنتساب واالنضمام لهذا البيت الدافئ الذي يجمع أبناء الناصرة 
من كل احلارات والشرائح، ويرعى مجلس الطائفة النادي، الذي رصد له ميزانية خاصة، 

لدفع عجلة العمل والنشاط فيه.
ويضم النادي أكثر من سبعني عائلة تلتقي في قاعة مركز األحداث كل يوم أربعاء 

من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف ليال تقريبا.
ويت���م في غالبية أي���ام اللقاءات حتضير برامج متنوعة، إذ تق���وم الهيئة اإلدارية للنادي، 
بتحضير برامج ش���هرية وأكثر، في مجاالت متعددة، منها الترفيهية، وأخرى تثقيفية، 

ورحالت وغيرها.
فق���د أقيمت عدة محاضرات طبية تثقيفية قدمه���ا أطباء ومختصون في عدة مواضيع 
كالتالي: التغذية الصحيحة في البيت والش���ارع قدمها د. جابر خوري، مشاكل النطق 
والس���مع لألجي���ال املختلفة قدمته���ا األخصائية حنان جمالية- ناص���ر، الطب الطبيعي- 
التغذية الطبيعية، قدمتها س���م������اح حاي��������ك، مشاكل السمع عند كبار السن قدمها 

سامي جرايسي.
محاض���رات تثقيفية: التغييرات بأس���ماء امل���دن والقرى العربية )األس���تاذ فوزي ناصر(، 
مدخ���ل لفهم إش���ارات العنف في العالقات بعن���وان )هل حقا كله ح���ب( عايدة توما-
س���ليمان مديرة جمعية نس���اء ضد العنف، محاضرات دينية عن الصوم، وعيد البربارة، 
معن���ى القيامة قدمها كهنة الطائفة، محاضرة في موضوع املوس���يقى البيزنطية قدمها 

الفنان زاهي غريب.
أما البرامج الترفيهية والفنية، فقد جرت عدة نشاطات مثل احتفاالت ومعايدات مبناسبة 
األعياد، واحتفال بأعياد ميالد أعضاء النادي الذين يصادف أعيادهم خالل الشهر، وإحياء 
األغاني النصرانية )الفنان بش���ارة ديب(، وورش���ة تنس���يق زهور )هالة عبدو(، وتنسيق 
خضراوات )أمل بش���ارات(، ومسابقة أجمل س���لة بيض، ورحلة مع مبيت في بيت حلم، 
ورحلة إلى الشمال بإرشاد األستاذ فوزي ناصر، ومسابقات داخلية بني أعضاء النادي مثل 

طاولة زهر وتنس الطاولة وغيرها.
كذلك هناك نش���اطات تعارف، بدأت بزيارة متبادلة مع نادي العائلة الكاثوليكي، اضافة 
إلى برنامج غني مس���تقبلي، للتوصل مع جميع نوادي الناصرة، أما االحتفال الكبير الذي 
توج هذه النش���اطات كان حفل س���اهر أحيته الفنانة فيوليت س���المه أقيم في قاعة 

األفراح- بولس في يافة الناصرة.
حيث كان احتفاال س���اهرا ضم عددا كبيرا من أبناء الطائفة والناصرة بجو من الفرح 

والس�������عادة واحملبة.

إعـــالن
عن املنح الدراسـية

قام املجلس بتعيني جلنة خاصة للمنح الدراسية 
وخصصت مبلغ 100 ألف شاقل لهذا العام فكل 
من يحتاج الى مساعدة رمزية للتعليم يستطيع 
التوجه الى مكاتب املجلس بعد االعياد للحصول 

على الـنماذج لتعبئتها وتقدميها للجنة.

قام املجلس بتحصيل 10 منح دراسية لروسيا 
عن طريق السفارة الروسية في كل املواضيع 

على كل من يرغب باحلصول على منحة دراسة 
كاملة التوجه الى مكاتب املجلس بعد انتهاء 

االعياد للحصول على النماذج لتعبئتها.

إعـــــالن
عن املنح الدراسية لروسيا
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دارة الثقـافة والفنون
على أسم

احملامي توفيق معمر
بيت الكاتب سابًقا

تأسس بيت الكاتب سابقا سنة 1994 في بيت احملامي توفيق معمر في ساحة 
املطران، وقد أغلق أبوابه حزيران 2007 ألسباب ليست "واضحة" إذ أن هذا في فترة 

ما قبل االنتخابات، ومع تسلم إدارة مجلس الطائفة قبل عام ونصف العام، مت وضع 
هذا املشروع الثقافي على جدول أعمال املجلس، وجرى البحث في كيفية تفعيل 

هذه املؤسسة ثقافيا.
وما كان باإلمكان الشروع في استئناف فعلي لعمل بيت الكاتب، قبل القيام بعملية 
ترميم جذرية لهذا املبنى العريق، إذ بلغت تكلفة الترميمات 400 ألف شيكل، الذي 
أورثة احملامي طيب الذكر توفيق معمر ملجلس الطائفة، وقد جرى ترميمه بشكل 

يحافظ على طبيعة املبنى األثري، بعد سنوات من االهمال.
ومن األهداف التي مت وضعها لهذه املؤسسة، أن يكون بيتا نصراويا يحتضن الفن، 
ويكون مساحة للثقافة واملثقفني، ولهذا جرى تنسيق البيت وجتهيزه ليكون بيتا 
لكل الفنانني، حفاظا على املوروث وإكراما له، يجمع حوار مبدعني حتت سقٍف 

واحد.
ومن أهم املشاريع بناء صالة عرض دائمة لتكون األولى من نوعها في الناصرة، 

وسيتم افتتاحها في أول عرض في التاسع من شهر أيار املقبل، إذ أعد الفنان العاملي 
فريد أبو شقرة معرض "شيء ما في داخل األبيض"، وهو معرض يهودي عربي 

يشارك فيه فنانون مبستوى عالي جدا.
كذلك من بني املشاريع املخططة بناء أرشيف وغرف تعليمية للموسيقى والفنون 

التشكيلية، وإعداد مشاريع دورية وثابتة، واحملافظة على "مكتبة خليل خوري" التي 
تواجه وضعية صعبا نتيجة اإلهمال.
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يصادف هذا العام 2009، مرور س���تون عاما على تش���كيل مجلس الطائفة األرثوذكس���ية في الناصرة، ليكون 
واحدا من أعرق الهيئات الشعبية، التي تدير شؤون شريحة فاعلة في حياة املدينة، وجنحت في بناء مؤسسات 

شعبية ومدنية تخدم املدينة كلها.
ففي اليوم األول من العام 1949، اجتمع حوالي 40 شخصا في ديوان املطرانية ميثلون معظم عائالت الطائفة، 
وانتخبوا 8 أشخاص ليكونوا جلنة انتخابات وهم: قسطندي قنازع، وأمني جرجورة، وعودة حالق، وخلة بشارة، 
وباز قعوار، وس���امي سالم، وقس���طندي توما وخليل خوري. وتسجل لهذه االنتخابات 737 منتسب وترشح 29 

عضوا فازوا بالتزكية، ليشكلوا الهيئة التمثيلية للطائفة.
وعق���دت الهيئ���ة التمثيلية اجتماعها االول في الثال���ث من متوز من نفس العام، وترش���ح للمجلس 18 عضوا، 
وجاءت النتائج كالتالي: خليل خوري )24(، أديب حالق )19(، قس���طندي قنازع )18(، رؤوف نصار )18(، 

توفيق شلوفة )15(، قسطندي توما )14(، بولس كردوش )14(.
كما مت انتخاب عودة حالق رئيس���ا الهيئة، ونائبي الرئيس راجي حاج وس���عيد عبود، وسكرتير الهيئة مشيل 

نصار، وأمني صندوق- اديب الفار.
وعقد مجلس الطائفة أول جلس���ة له في الثاني عش���ر من نفش الش���هر، إذ مت انتخاب قسطندي قنازع رئيسا، 
وقس���طندي توما نائبا للرئيس، وأديب حالق س���كرتيرا، ورؤوف نصار أمينا للصندوق، وخليل حوري محاسبا، 

وعضوية توفيق شلوفة وبولس كردوش. 
وكان���ت قضي���ة أم���الك الطائفة أهم القضاي���ا التي عاجلها املجلس ف���ي بداياته، وكان نخلة بش���ارة وكيال 
بطريركي���ا الدارة األم���الك، والى جانبه جلنة م���ن، اديب جرجورة، وخليل خوري، ويعقوب فرح، وميش���يل 

نصار.
وف���ي العام 1950 جرت اس���تقاالت من مجلس الطائفة، لينتخب باز قعوار رئيس���ا للمجل���س، وتتغير توزيعة 

الوظائف في املجلس عامة.
وقد جرت اول انتخابات للهيئة التمثيلية في العام 1961، وقد شارك في االنتخابات 698 ناخبا من أصل 899 

منتسبا، وجرى انتخاب هيئة متثيلية من 35 عضوا.
منذ العام 1961 وحتى العام 2007 جرت 11 انتخابات، من بينهم اثنتني بالتزكية. 

60 عاًمــــا على قيام
مجلـــس الطائفة األرثوذكســــية في الناصرة
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موضوع اللجنة التنفيذية بحث في مؤسسات الطائفة على مدى سنة ونيف ووجدنا من املناسب 
اطــالع الرأي العام، باختصار شــديد، على ما حدث وعلى التطــورات التي أدت الى انتخاب مكتب 
جديــد للجنة التنفيذيــة. فيما يلي البيان الذي أصدرته اللجنــة التنفيذية على ضوء ما حدث:

1. اخللفية والدافع لعقد االجتماع
من����ذ أكث����ر من س����نة وهناك مح����اوالت جدية ولق����اءات متك����ررة النتخاب مكت����ب للهيئة التنفيذي����ة للمؤمتر 
األرثوذوكس����ي يتم باالتفاق بني كل أو أكثرية أعضاء اللجنة وذلك على ضوء خالف حول ش����رعية وقانونية 
اللجن����ة التنفيذي����ة ومكتبها كما هما اليوم.كانت هناك عدة اقتراحات لم يتم االتفاق حول أي منها، األمر الذي 
أدى إلى شلل دائم في عمل اللجنة والتي لم تستطع أن تعمل على تنفيذ األهداف واملهمات التي قامت من اجلها.

ومل���ا فش���لت اجلهود حلل األش���كال )ولن نتطرق هنا إلى مس���ؤولية الفريق الذي افش���ل ه���ذه اجلهود، الن كل 
فريق يلقي املس���ؤولية على األخر(، بادر ممثلو مجالس الطائفة األرثوذكس���ية، حسب حقهم الدستوري، بتاريخ 

11.11.2008 بالطلب من رئيس ومكتب اللجنة التنفيذية عقد اجتماع لبحث بعض املواضيع أهمها:
1( نظ���ام عم���ل اللجنة التنفيذية، أعدته جلنة صياغة أقيم���ت باإلجماع لهذا الهدف في اجتماع عقد في 

الرامة بتاريخ 13.9.2008.
2( انتخاب مكتب جديد للجنة التنفيذية.

رئيس ومكتب اللجنة جتاهلوا الرس����الة ولم يتكرموا بالرد عليها ال ش����فهياً وال خطياً، وفي هذه احلالة واستناداً إلى 
مواد وتعليمات الدس����تور، س����واء كان دستور"جمعاً"، الذي يوجد نقاش حول شرعيته، أو الدستور األساسي لسنة 
1981، قام بتاريخ 27.11.2008 احد عش����ر عضواً في اللجنة التنفيذية ميثلون تس����عة مجالس أرثوذوكسية 
في 9 بلدان بالدعوة إلى عقد اجتماع في حيفا بتاريخ 13.12.2008 وعلى جدول أعماله املوضوعان أعاله. في 
مساء يوم اجلمعة 12.12.2008 طلب السيد يوسف ديك من ممثلي حيفا في اللجنة التنفيذية تأجيل االجتماع 

ملدة أسبوع حتى يتمكن من تقدمي اقتراح الختيار مكتب حتاشياً ألي انقسام قد يحدث. 
قبلنا طلب التأجيل على أن يقدم الس���يد يوس���ف اقتراحاً خطياً حتى يوم االثنني 15.12.2008، هذا االقتراح 
ل���م يقدم وله���ذا رفضنا اقتراح تأجيل آخر تقدم به الس���يد ش���وقي حبيب نائب رئيس اللجن���ة التنفيذية يوم 
19.12.2008 مؤك���داً ان���ه يأمل بالنجاح. رفضنا الطلب وقلنا ل���ه "ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني" وقد لدغنا 
أكثر من مرة، ودعونا كل أعضاء اللجنة التنفيذية حلضور اجتماع حيفا لنبحث املوضوع سوية. هذا االقتراح 

رفضه السيد يوسف ديك ولهذا مت االجتماع بغيابهم، وهكذا مت عقد االجتماع في املوعد احملدد.
2. سير االجتماع

دع���ي حلض���ور االجتم���اع جميع أعض���اء اللجن���ة التنفيذية وعدده���م 33 ممثاًل ملؤسس���ات وهيئ���ات الطائفة 
األرثوذكس���ية في اس���رائيل. اعتذر ثالثة منهم من احلضور الرتباطهم مبواعيد س���ابقة لم يتمكنوا من إلغائها 

وقاطع الباقون، مبا في ذلك رئيس سكرتير وأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية.

حض���ر االجتم���اع 18 عضواً من أعض���اء اللجنة التنفيذية من أصل 33 عضواً. كذل���ك حضر االجتماع رئيس 
املجل���س امللي في حيفا )املجل���س املضيف( وبعض أعضاء املجلس والهيئة التمثيلية في حيفا وعضو جلنة املراقبة 

املنتخب من اللجنة التنفيذية، السيد ماجد بالن من كفركنا. 
في بدايه االجتماع اس���تمع احلضور الى بيان مفصل عن كل اخلطوات واإلجراءات التي ثم اتخاذها منذ اكثر 
م���ن س���نة لبناء مكتب وجلنة تنفيذية تعمل على تنفيذ األهداف الت���ي أقيمت من اجلها، صادق املجتمعون على 
البي���ان وانتخبوا مكتباً جديدا بدل املكتب القائم الذي اعترف رئيس���ه الس���يد يوس���ف دي���ك في اجتماع عقدته 
اللجنة التنفيذية في الناصرة بتاريخ 28.6.2008 بحضور األغلبية الساحقة من أعضائها، اعترف بفشل اللجنة 

التنفيذية في عملها وبلسانه في صفحة 7 من احملضر:
"م���ا كان���ش عنا نية أنا نوحد الصفوف وانا أول واحد مخطئ وعدي بجالي كمان أكثر واحد مخطئ واللجنة 
التنفيذية مخطئة واألخوان كلنا مخطئني، أهملنا اللجنة التنفيذية يا إخوان. كلنا مخطئني، وإذا أخطأنا الزم 
نعرف نطلب السماح واحد من التاني... حاولنا تصحيح األخطاء ولكن إصرار أعضاء املكتب على تصحيح األخطاء 

بطريقتهم زاد من االنشقاق وابعد إمكانية توحيد الصفوف".
أن أمام اللجنة التنفيذية مهمات ومس���ؤوليات جس���ام وهم أعضاء اللجنة تنش���يط هذه املؤسسة وإحياؤها  

بعد "نوم" طويل. 
حاولنا على مدى أكثر من سنة ونصف أن منتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تعميق اخلالف، وحاولنا خالل هذه 
الفترة أن نعمل على توحيد الصفوف ورصها، وان ال نكون،كغيرنا،منقسمني على أنفسنا ولكن شعار "وحدة الصف" 
ال يعني التنازل عن املبادئ واألهداف التي نسعى لتحقيقها – وحدة صف حقيقية مبنية على برنامج عمل مدروس 
لتحقي���ق أهداف مدروس���ة ومقررة. إننا نؤمن بالوحدة احلقيقية وفي نف���س الوقت نعمل على بناء جلنة تنفيذية 

سبيلها العمل اجلاد والدؤوب لتحقيق األهداف التي عقد من اجلها املؤمتر األول عام 1981.
3.انتخاب مكتب جديد

عل���ى ضوء كل ما ج���اء أعاله ومن اجل حتقيقه ق���رر املجتمعون في حيفا انتخاب مكت���ب جديد إدارة اللجنة 
التنفيذية والسير بها قدما وقد مت انتخاب كل من:

رائق جرجورة من الناصرة رئيس���ا، أميل األس���مر من اللد أمني س���ر، جورج جمال من حيفا وميالد غنطوس من 
سخنني، نائبان للرئيس، فرح برانسي من الرينة، أمني صندوق ومحاسب.

إن انتخاب املكتب اجلديد ينهي عملياً عمل ومهمات املكتب السابق. وبناء على قرار املجتمعني سيستمر املكتب في 
العم���ل من اجل إش���راك ممثلي املجالس التي امتنع ممثلوها عن حض���ور االجتماع في حيفا رغم دعوتهم لذلك 
في مكتب اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية املختلفة التي يخطط املكتب إلقامتها لتنظيم العمل وتقدمه. 

رائق جرجورة                            إميل األسمر
 رئيس اللجنة التنفيذية                             امني سر اللجنة التنفيذية

بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤمتر األرثوذكسي
 في حيفا بتاريخ 20.12.2008




