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“على قدِر أهــِل العزمِ تأتي العزائُم 
وتأتي على قدِر الكرامِ المكارُم”

باســمي وباسم أعضاء مجلس الطائفة األرثوذكسّية وأعضاء الهيئة 
التمثيلّيــة، نتقــّدم إليكم بأجمــل التهاني والتبريكات مــع حلول عيد 
بشــارة الســّيدة العذراء، الصوم الكبير وعيد الفصح المجيد، آملين 
أن يكون فصًحا مجيًدا ومبارًكا، وأن يكون هذا العيد بشــارة سالم، 
بشــارة محّبة وبشارة تســامح بين جميع شعوب األرض، وأن تنعم 

البشرّية بالخير والسالمة والسالم.

نضــع بين أيديكم في هذه النشــرة ملّخًصا عن عمل مجلس الطائفة 
األرثوذكســّية ومؤّسســاته في الســنة األخيرة، والــذي حاولنا قدر 
المســتطاع أن يكون مقتضًبا ..ولكن مهما أســهبنا أو أوجزنا، يبقى 
القلم عاجًزا عن الشرح الوافي للتطوير الحاصل والمشاريع الكبيرة 
التي قمنا ونقوم بها، والظاهرة للعيان لكّل من يقصد منطقة الكنيسة 
ومحيطهــا، حيــث أضحت أمــالك الطائفة تعــّج بالحيــاة، مؤّجرة 
بكاملهــا، بل مطلوبــة وبكثرة للمصالح والمهــن المختلفة، ولتكون 
القلب النابض للمدينة ومركًزا الحتفاالتها الدينّية، وليشــّكل مجلس 
الطائفة كمؤّسســة مركزّية ومؤّثرة، العنوان األول للبرامج الثقافّية 

والدينّية المختلفة في مدينة الناصرة.

أعايدكم اليوم وأقول إّننا مستمّرون بعزيمة عالية في مسيرة العمل 
والعطاء، إذ انتهينا مؤّخًرا من مشروع ترميم سقف كنيسة البشارة 
الذي ابتدأنا به في شهر تشرين أّول الماضي، والذي زاد من جمال 
مبنى الكنيسة الخارجّي، ويعتبر خطوة مهّمة على صعيد المحافظة 
على كنيســتنا، فــي منع الرطوبة عن جدرانهــا وحماية أليقوناتها، 
واألهّم أّنه يشّكل الخطوة األساسّية األولى للمشروع الضخم للترميم 
الخارجّي والداخلّي الشــامل للكنيســة، والذي سنباشر العمل به مع 

انتهاء فترة األعياد.
ترميــم المبانــي التابعــة لمجلس الطائفــة األرثوذكســّية في محيط 
الكنيســة، لــم ُيثِننا عن صيانة وتطوير المدافــن، وباألخص المدفن 
القديــم المجــاور للكنيســة، الذي يشــهد تجديًدا شــاماًل بما في ذلك 
زراعتــه، ترتيب مســاراته، دعم وتقوية أســواره، المحافظة على 
مبانيه القائمة وبناء الجديد منها، وذلك انطالًقا من رؤيتنا في مجلس 
الطائفة، أّن مشاريع التطوير المختلفة في شّتى مجاالت الحياه تنبع 

من مبدأ احترامنا ألبناء الطائفة جميًعا، الراقدين منهم واألحياء. 
وللحقيقة، فإّن األصداء وردود الفعل اإليجابّية نلمســها بفرح الناس 
كباًرا وصغاًرا، الذين ال يبخلون علينا بكلماتهم الداعمة والمشــّجعة 
لنا، والتي تزيدنا إصراًرا وقّوًة لالســتمرار في مســيرة العطاء من 
أجــل رفع مكانة: الكنيســة، أبناء الطائفة وهذه المؤسســة العريقة، 

وخدمة مجتمعنا ومدينتنا على جميع األصعدة.
لقــد وضعنــا ُنصب أعيننــا أهّمّية خاّصــة، لزيادة شــعور االنتماء 
والتفــاف أبناء الطائفة حول الكنيســة ومؤّسســات مجلــس الطائفة 
المختلفــة، التي ُوِجَدت لترعى شــؤونهم، تســتوعب آمالهم وتعمل 
علــى تحقيقها ما اســتطاعت، وما الزيادة والمشــاركة الفّعالة التي 
نلمســها من أبناء الطائفة في فعالّيات المجلس ومؤّسساته المختلفة، 
إن كان في: الكنيســة، نادي مركز األحداث األرثوذكسّي، حضانة 
البشــارة، النــوادي المختلفة، المخّيــم الصيفّي، مهرجــان الميالد، 
مهرجــان الفصح واالحتفــاالت الدينية، إال خير دليــل على تفاعل 
أبنــاء الطائفة مع كنيســتهم ومجلســهم، ودورهم المهــّم للعمل في 

اإلبقاء على هوّيتهم، تاريخهم، حاضرهم ومستقبل أبنائهم.   
    

انتهز كلمتي هذه ألتوّجه بالشكر والتقدير، لكّل من ساهم في إنجاح 
عمــل المجلس مــن موظفين ومتطّوعيــن، ولكّل من دعــم وتبّرع 
لتطوير مشاريع المجلس المختلفة في شّتى المجاالت، وأدعو جميع 
أبناء الطائفة والغيورين على هذه المؤّسســة لاللتفاف حولها وحول 
مؤّسســاتها، لنكون مًعا، شركاء في مســيرة العطاء والتطوير، بما 

فيه مصلحة الطائفة ورفعة مدينتنا الغالية.
فــي هذه النشــرة نتطــّرق لجوانــب عديــدة، وُملّخــص عن عمل 
مؤّسسات ولجان المجلس في الفترة السابقة، إضافة لتحديد البرامج 
والخطط المســتقبلية، آملين أن تكون المرحلــة المقبلة أفضل، وأن 
تنعم البشرّية بالخير والسالمة والسالم, ولنتفاءل سوّيًا، فال الرحلة 

ابتدأت وال الدرب انتهى.

قيامة مجيدة وعيًدا سعيًدا
المحامي بسيم نصير عصفور

رئيس مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة  
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“إّن الـــروح القــدس يــحّل عليِك
وقــّوة العـلّي تظّللِك”)لوقا 35:1(

بهــذه الكلمــات العجيبــة والغريبة تحــّدث المالك جبرائيل مبّشــًرا 
العذراء مريم بأّنها ســتلد لنا مخلًّصا وهو ابن هللا يســوع المســيح. 
فكما أّن الحزن أدرك حواء ونسلها هكذا الفرح أيّضا أدرك العذراء 

مريم ونسلها حتى اآلن.

وكمــا حّل الروح القدس في القّديســة مريم جســدًيّا هكــذا يحّل فينا 
ــا. ففي البشــاره ُبّشــرنا ببدء جنس جديد، مولــود من الروح  روحّيً
القُدس، فلقد جاء ابن هللا وتأّنس وأعاد تشــكيل الذي لنا في نفســه، 
هو أواًل مولوٌد من الروح القُدس، بحســب الجســد ليس من دٍم وال 
من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل لكن من هللا )يوحنا 13:1(. 

بشــارة مجيء اإلله المخلّص المّتخذ من العذراء مريم سلّما طاهرا 
نقيا يلبس جســًدا بشرًيّا مثلنا ليصير بيننا محّبًا معلًّما فادًيا، مخلًّصا 

إّيانا من سقطة آدم األّول. 

في البشارة كانت بداية الخالص وفي الصلب والقيامة أعطانا ذاته.
إّن صليــب الــرب هــو بالنســبه لنا فعــل محّبته التــي ال ينطق بها 
نحــو البشــر ودليــل اهتمامــه العظيم بنــا “ألّنه لهذا مات المســيح 
وقــام وعــاش” )رو ٩:١٤(. أليــس هــذا يقنعنــا أحبتــي بأّنه على 
الــدوام مهتــّم بخالصنا وتقويمنــا، فالذي أظهر مثل هذا االشــتياق 

ألن نكــون لــه، حّتــى اّتخــذ شــكل العبــد ومــات لهــذه الغايــه.

إن كان موت الرب قد صار كّفارة عن الجميع )كما يقول اثناسيوس 
الكبيــر( فكيــف كان ممكــن أن يدعونــا إليه لو لــم يصلب، ألنه ال 
يمكن أن يموت اإلنســان وهو باسط ذراعيه إال على الصليب، لهذا 
الق بالرب أن يحتمل هذا )أي موت الصليب( ويبســط يديه، حتى 
باليد الواحدة يجتذب الشعب القديم، وباألخرى يجتذب الذين هم من 
األمم، ويوّحد االثنين في شخصه. فإن هذا هو ما قاله بنفسه، مشيًرا 
إلــى أّية ميتة كان مزمًعا أن يفدي بها الجميع: وأنا إن ارتفعت عن 

األرض أجذب إليَّ الجميع )يو 32:12(. 

أنقــل إليكــم دعوات وتمّنيــات صاحب الغبطة كيريــوس كيريوس 
ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدســة اورشــليم، ونتمنى لكم 

تتمة صوم نقّية مباركة، ننال بها كّل المنافع الروحّية والجسدّية. 
فصح مجيد وقيامة مباركة 

المسيح قام حّقا قام 
الداعي لكم بالخير متروبوليت الناصرة وسائر الجليل 

كيريوس كيرياكوس
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باسم أعضاء الهيئة التمثيلّية لمجلس الطائفة العربّية األرثوذكسّية 
في الناصرة وباســمي شــخصّيًا، أتوّجه إليكم من مدينة الناصرة 
مهد البشارة، بأصدق التمّنيات بمناسبة حلــــول عيد البشــــارة، 
أحد الشـــــعانين وعيد الفصــــــح المبارك، طالًبا من هللا الصّحة 

والبركة للجميع.

إّن عيد البشــارة هو أّول األعياد من حيث ترتيب أحداث التجّسد 
وهــو نبع األعيــاد، وليكن هذا العيد نبع أمل ودعوة إلى الســالم 
والعدالة والمحّبة بين البشــر. كما ونحتفل بعيد الفصح وهو عيد 
قيامة السّيد المسيح من الموت. وقيامة السيد المسيح ليست قيامته 
وحســب، إّنها قيامتنا وجميع الذين يؤمنون بــه، فليكن هذا العيد 
مناســبًة للعــودة إلى المحّبــة الصادقة واالنطــالق إلى الخالص 

والفرح، فهذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لنفرح ولنتهلّل به. 

إّن الهيئة التمثيلّية هي الهيئة العليا التي تمّثل عموم أفراد الطائفة 
المسيحّية األرثوذكسّية العربّية في الناصرة ونوف هجليل، الذي 
يتراوح تعدادهم العشــرين ألف شخص، وينتخبها المنتسبون إلى 
الجمعّية العمومّية، وتتولّى مباشــرة أو بواســطة مجلس اإلدارة 
اإلشــراف والمحافظة على أموال وشؤون الطائفة االرثوذكسّية 
ضمــن الصالحّيــات والحقــوق والواجبــات التــي ينــّص عليها 
الدســتور. بموجب مواّد الدســتور، تجــرى االنتخابات ألعضاء 

الهيئة التمثيلّية مّرة كّل أربع سنوات.

الــدورة الحالّية للهيئة التمثيلّية هي الدورة ال- 15 وقد تّم انعقاد 
9 جلســات وتّم التداول خاللها بالعديد من المشــاريع والمصادقة 

على الميزانّيات المدّققــة والتقديرّية، وبناًء عليه حصل المجلس 
على شهادة اإلدارة السليمة من مسّجل الجمعّيات.  

تشــهد الدورة الحالّية مشــاريع ممّيزة وأهّمها ترميم الكنيسة من 
الخــارج والداخل، وجمــع التبّرعات لتنفيذ هذا المشــروع الذي 
يتقــّدم بمشــاركة مختّصين عالمّيين بهذه المشــاريع والهدف هو 
الحفاظ على الكنيســة. كما ونســتمر بتنفيذ مشاريع إضافّية على 
المســتوى الدينّي، الثقافّي، الرياضــّي،  والتربوّي والحفاظ على 
األمالك مثل ترميم عمارة الجليل، صيانة المدفن القديم، توســيع 

البناء في المدفن الجديد وغيرها. 

ومــن هنا أدعو إلى تعزيز العالقــات بين أبناء الطائفة والتكاثف 
ســوّيًا إلتمام هذه المشــاريع. يُدنــا ممدودة دائًما للتعــاون وقلبنا 
مفتوح للجميع، ألّننا أبناء قيامة، وألن المســيح الذي غلب العالم 
على الصليب مستعّد أن يغلب فينا عدّونا المهزوم. السّيد المسيح 
هــو رفيق الّدرب مع كّل إنســان: يهديه في الضيــاع، يقوّيه في 
الضعــف واأللم، يعّزيه في الحزن، يســاعده فــي دروب الخير، 

يسعده في الحياة، ويعطي معًنى وقيمة لوجوده.

لذلــك لنصلّــي للحفــاظ على وجودنا المســيحي في هذا الشــرق 
ولنحافظ على الرجاء بالرب يســوع المســيح، أّنه بقيامته سوف 

يأتي النور وينتصر على ظلمة هذا العالم. 

نعلنــه بهتــاف: الــذي  المســيحي  إيماننــا  هــذا هــو مضمــون 
"المسيُح قام، حّقًا قام"

“ولكن ثقوا
أنا قد غلبت العالم” )يوحّنا 16:33(

نمر ناصر، مراقب حسابات
رئيس الهيئة التمثيلّية

لمجلس الطائفة العربّية األرثوذكسّية في الناصرة

أخوتي وأخواتي أبناء الطائفة الكرام؛
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عيــد البشــارة أنشودة فــرح
عيد البشــارة أنشــودة فــرح تفتح الباب على ســّر الخــاص اإللهّي
“إّن ملكــة الكلّ الســابق تحديدهــا قد فتحت لنا ملكوت الســماوات”

إّن العــذراء جزء من تدبيــر الخالص ومرتبة في المقاصد اإللهية، 
مقاصد هللا في سّر تجّسد االبن.

ففي عيد البشــارة الذي ُيشير إلى الملء إلى تحقيق المواعيد اإللهّية 
التــي اكتملت بقبول العذراء خدمة الســر، وهــذه هي حكمة هللا في 
إيجاد حّواء ثانية لَِتتّم بواسطتها خلقتنا الجديدة، “أيتها البتول أم هللا 

ِبك تصالحنا مع هللا”.
اإلعالن الحســن، االنجيل أو البشــارة هو تصحيــح األحداث التي 
َجَرت عند بداية خلق االنسان في فردوس عدن، هناك بدء السقوط 
ونتائجه من امرأة. وهنا من امرأة تبدأ كّل األمور الحســنة، وهكذا 

العذراء مريم هي حّواء الجديدة.
هناك الفردوس حّسّيًا وهنا الكنيسة، هناك آدم وهنا المسيح، هناك حّواء 
وهنا مريم، هناك الحّية وهنا جبرائيل، هناك َوشوشــة الحّية لحّواء 
ح خطيئة آدم وحّواء. وهنا سالم المالك لمريم، بهذه الطريقة ُتَصحَّ

عيــد بشــارة مريم العــذراء هو عيد للســيِّد ولوالدة اإللــه، إّنه عيد 
للســيِّد ألن المســيح هــو من ُحِبل بــه في رحم العــذراء، وهو عيد 
لوالدة اإلله ألّنه يشــير إلى الشــخص الذي ساعد في حمل كلمة هللا 
وتجّسده، أي مريم العذراء. إّنها الشخص الذي انتظرته كّل األجيال 

وألنّها أعطت الطبيعة البشرّية لكلمة هللا. “افرحـي يا تـــاًجا للمــلك، 
افرحي يا حاملة حامـــل كلّ الخليقة”.

بشــارة العــذراء والدة اإلله هــي بدايــة كّل األعياد الســّيدّية، ففي 
طروبارّيــة العيــد نرّتل:  “اليوم رأس خاصنا وظهور الســّر الذي 
قبــل الدهور ...”.  هذا ُيشــير إلى اإلعالم الــذي أعطي من رئيس 
المالئكــة حين قال: “افرحــي أّيتها الممتلئة نعمــًة الرّب معك ...”. 
بأّن كلمة هللا ســوف يتّجســد لخالص البشر جوهرّيًا، وهذا هو تمام 
وعد هللا الذي أُعِطَي عند ســقوط آدم وحواء )أنظر تكوين 15:3( 
المســّمى اإلنجيــل األّول، بعدما أكلوا من الشــجرة المحّرمة “وأّما 
شــجرة معرفة الخير والشــر، فــا تأكلوا منهــا ....” )أنظر تكوين 

17:2( أي لم يصوموا.
لهــذا الســبب إعالن تجّســد الكلمة، كلمــة هللا هو أعظــم بالغ في 
التاريــخ، عندهــا قالت العذراء مريم: “ها أنا أمــة الرب، فليكن لي 

بحسب قولك”.
تعالــوا نقــول: نعم؛ لكي نعيــش طاعة هللا في اإلنجيــل وفي تعاليم 
الكنيسة، لننعم مثلها بحّرّية أبناء هللا وأبناء القيامة وننتصر بالمحّبة.

“طوبى للذين يســمعون كام هللا ويعملون به” وأيًضا، كل ما يقوله 
لكم فِأفعلوه )أعجوبة قانا الجليل(.

عيد بشارة مبارًكا ومقّدًسا وفصًحا مجيًدا
بقلم راعي الطائفة األب لعازر عواد
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ينفرد اإلنجيلي لوقا بســرد إنجيله وسرد َحدث البشارة، إذ اّنه حين 
أجابت العذراء المالك جبرائيل بـ ”نعم” ابتدأ مخّطط هللا الخالصّي 
للبشــر، وشــاءت إرادته وبنعمة الروح القدس أن يبدأ عهده الجديد 
مع البشــرّية قاطبة، بواسطة بشــارة المالك جبرائيل لسّيدتنا مريم 
العــذراء في مدينة الناصرة الجليلّية، قائال لها: ”افرحي أّيتها المنعم 

عليها، الرّب معك، مباركة أنِت في النساء” )لوقا 28:1(.

إّن حدث البشارة ألعظم حدث! نمتلئ فرًحا ونحن نسمع ”افرحي”، 
فقــد جاء الفرح من هنا من هــذا المكان الذي اختاره الرب في قلب 
الناصــرة، مكان توالــت عليه األحداث والحضارات، لتنكشــف لنا 
اآلثار داخل  كنيسة البشارة التي هي كنز وإرث علينا أن نصونه. 
في الطابق الســفلّي للكنيســة هنالك آثار لكنيسة بيزنطّية  تعود إلى 
القرن الثالث، تقع بجانب نبع الماء المقّدس. وقد  تّم الكشــف عنها  
خالل الحفريات األخيرة، بموجب مخّطط  ودراســة شــاملة أعّدتها 
عالمــة اآلثار الســيدة مها دراوشــة، وعاجالً ســوف يتّم الشــروع 

بترميمها وتسليط األضواء عليها. 

ترتبط الكنيسة األولى بالكنيسة المركزّية القائمة في عصرنا بمعبر 
مقــّوس )قبو(، الــذي يعود إلى مطلــع القرن الثاني عشــر )الفترة 

الصليبية( وصوالً إلى القرن الثامن عشــر، حيث ُشــّيدت الكنيســة 
المركزيــة. وفــي عام 1769م تــّم االنتهاء من بناء الكنيســة التي 
تأّسست على ثمانية أعمدة كبيرة من داخل الهيكل امتداًدا إلى الباب 
الغربّي. ســقفها الداخلي مبنّي مــن قُبب متواصلة ومركزها صحن 
الكنيســة، أّما الهيــكل فهو مبنّي من ثالثة أنصــاف دوائر مترابطة 
األقواس، من المسقط األمامي والطاولة المقدسة في مركز الهيكل.
يعود تاريخ بناء األيقونستاس إلى سنة 1767 م، وهو منحوت من 
خشب الجوز ويحتوي على عشر أيقونات ملوكّية، تعود كتابتها إلى 
القرن الثامن عشــر. صالة الكنيســة المركزّية مّتصلة بالقبو نزواًل 
إليها بدرجات وعددها ســبعة. الكنيسة من الداخل ُكتبت باأليقونات 
المقّدســة في عهد المثلّــث الرحمات  المتروبوليت ايســيذوروس، 
وبســواعد أبنــاء الطائفة تّمت قصــارة الطبقة المخّصصة للرســم 
مــن الشــيد المصــّول والرمــل الخالــي مــن األمالح إضافــة إلى 
العشــب اليابس )التبــن(، وكتبت جميع أيقوناتهــا الحائطّية بطريقة 
الميثــوذوس )secco(، بأيــادي رومانيــة من األخويــن ميخائيل 
وجبرائيل 1977-1978 م. ســقف الكنيســة أعاله مصّمم بشــكل 
صليب كمســقط علــوي. وفي الفترة األخيرة باشــر مجلس الطائفة  

ترميـــم الكنيســـة
مشــروع بــدأ وسيكتمل بنعمــة الــرب
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بترميم جميع أقســامه المكّونه من الحجر القاســي السلطانّي بسمك 
3-4 ســم، حجر خشــن الملمس وُيصّنف من الصخور الرسوبّية، 
لونه أصفر خاٍل من البريق والشــفافّية. الجدران الخارجّية للكنيسة 
من الحجر الرملّي  )الُحث( وتعمل ظروف الضغط  والحرارة على 
تماســكها، إضاًفة لوجود أمالح معدنّية تســاعد على تكّونها وكذلك 

حجر الصّوان الذي ُيعتبر رسوبّي كريستالّي.

ولصيانة هذا اإلرث المقدس ومع مرور القرون، باَت األمر يتطلّب 
ترميًمــا شــاماًل للكنيســة، وهذا ما قُمنا به عبر الســنوات الســابقة 
مــع مهندســين مختّصين في ترميــم الكنائس من ِقبــل البطريركّية 
األورشــليمّية، وبإشــراف مجلس الطائفــة وســيادة الميتروبوليت 
كرياكــوس، وذلــك بإجراء دراســة شــاملة ُتعنى بجميــع عناصر 
ومكّونات الكنيســة.  وعليه نأتي لكم بملّخص حول مراحل الترميم 
التي سُتنّفذ عاجاًل لمواكبة تاريخ هذه الكنيسة المقدسة، وهي كالتالي:

1. معالجة الرطوبة: 
  NHL 5 عــزل الكحلة الحالية تماًما وتمرير مادة جيرية طبيعية -

lime على كامل جدران الكنيسة والجرسّية.
- حفر قناة محاذية لجدران الكنيســة بعمق يتراوح من 120-100 
ســم لوضع القنــوات الخاّصة لتجميــع المياه المترّســبة، وذلك بعد 
إعداد الحائط بالمواد المســبقة والمالئمة، وهذا يشــمل األدراج من 

الجهات الغربية والشرقية للكنيسة.
2. ترميــم الشــبابيك واســتبدال زجاجهــا بالفتراج الخــاّص بالفن 

البيزنطي.
3. ترميــم جميــع األيقونــات المقّدســة الحائطّيــة،  وكذلك صيانة 

األيقونستاس وأيقوناته الخشبية.

مالحظة: تّم ترميم األيقونستاس سنة 2010.
4. إزالــة جميــع المكّيفــات الهوائّيــة الحالّية واســتبدالها بمكّيفات 
عصرّية الئقة بالمبنى، بوحدة خارجّية ُتثبَّت على ســقف الكنيســة.
5. صيانة الشــبكة الكهربائّية الداخلّية  وإضافة قنوات خاّصة غير 
مرئية للكوابل واإلنارة، وعزل كّل ما هو قديم وغير الئق لقداســة 

الكنيسة، وتخصيص إنارة داخلّية خاّصة لأليقونات.
6. ترميم مدخل المغارة.

7. ترميم بالط أرضّية الكنيسة.
8. ترميــم البــالط العثمانــي المزخرف بجوانب جــدران المغارة.

9. ترميم سقف المغارة.
10. ترميــم القســــم الداخلــي للنبع المقدس حيث أيقونة البشــارة، 
وكذلــك الــدرج الداخلــي مــن الجهــة اليمنــى للمغارة ليكــون قيد 
االستخدام،  ويأتي بنا خلف الكنيسة  لزيارة الموقع األثري للكنيسة 

البيزنطية األولى.
11. ترميــم القبــور الداخلّيــة والكتابات والنقــوش الحجرّية داخل 

وخارج الكنيسة.
12. ترميم الطاولة المقّدسة داخل الهيكل.

13. عزل الجدار الخشــبي المالصق لجدران الكنيســة من الداخل 
وتمريــر مــادة جيريــة )Fresco(. ونتابع بأمور أخــرى عديدة 

ومستقبلّية. 

من هللا التوفيق والبركة
وكلّ عام وأنتم ببشارة محّبة وخير.

نـــزار خشــيبون
أخّصـــائي ترميم وفنـــون بيزنطّيـة - تقرير 2023
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فــي صيف ســنة 2015  قام فريــق من علماء اآلثــار من جامعة 
هارتفورد األمريكية، الذي ترأســه الباحثة مها دراوشة  من جامعة 
كونتكت، وريتشــارد فرويند من جامعة هارتفورد، والبروفيســور 
ميخــال آرتــزي مــن معهــد ركناتــي فــي جامعــة حيفا، وشــالوم 
يانكليفيتش المستشــار العلمّي في معهد ريكاناتي للدراسات البحرّية 
في جامعة حيفا، بالكشــف عن أجزاء كبيرة من فسيفساء مرصوفة 
تعــود إلى الفترة البيزنطّية خلف كنيســة البشــارة األرثوذوكســّية. 

أرضّية الفسيفساء المكتشــفة مرّصعة بمربعات صغيرة من البالط 
األبيض واألســود واألحمر ويتوّسط كّل مربع أربع بالطات مكّونة 
شــكل صليب. نوعّية البالط والتصميم الهندسّي كان شائًعا في بناء 
الكنائس البيزنطّية القديمة، حيث اكُتشــفت جدران مبنى وأرضّيات 
فسيفساء مشابهة ألخرى في فلسطين واألردن وسوريا. ومما يذكر 
بأّنه كان في القرن الخامس ميالدي )ســنة 428( أمر إمبراطورّي 
صــادر مــن اإلمبراطورية البيزنطّية  يحظر  رســم الصليب على 
األرض، مما يدل على أّن الفسيفساء المكتَشفة خلف كنيسة البشارة 
األرثوذوكســّية كانــت من فترة تســبق ذلك الحظــر أو بعده بقليل، 
بســبب الشــكل الهندســّي المرّبع، وعندمــا يلتقــي كّل مرّبعان مع 

بعضهما يشّكالن صليًبا.

في موســم حفريات ســنة 2016م  أخذ فريــق الحفريات عينة من 
أحــد األماكن من الحفرية لفحصها، وأُرســَلت إلــى معهد وايزمان 
للعلــوم والتكنولوجيا في مدينة رحوبوت لفحصها بواســطة كربون 

14، الذي يحّدد عمر العّينات القديمة واآلثار. نتائج الفحص العلمي 
د الفحص تاريخ الحقبة  أثبتــت أنها تعود للفترة البيزنطّية، حيث حدَّ
الزمنّية للمبنى األثري الذي تم العثور هناك  الى ما بين سنة 420م 

وسنة 600 م على أبعد تقدير.
خالل ثالثة مواســم من الحفرّيات في كنيســة البشارة األرثوذكسية 
في الناصرة تّم اكتشاف  196 قطعة زجاجّية، وتم تحديد  7 شظايا 
زجاجّيــة على أنها أجزاء من أوعية زجاجّية، وقطعة زجاجّية هي 
جــزء  مــن كأس، و 15 قطعة تعود إلى كؤوس نبيذ، و 8 شــظايا 
لمصابيح زيت، و ثالث قطع زجاجّية فقط تعود إلى العصر األموّي، 
و 38 شــظية زجاجّيــة تعود لنوافــذ زجاجّية، وقطعــة واحدة من 
إبريق. كّل شــظايا ألواح النوافذ تعود إلى أواخر العصر البيزنطّي 
والرومانــّي، ألنها كانت عادة تســتعمل لنوافذ الكنائس. لون معظم 
القطــع الزجاجّيــة  هو أخضر وأزرق فاتــح، وأخضر مطّعم بلون 
أزرق، وأزرق مطّعم بأخضر ، وبعض الشظايا صفراء وخضراء.

مــن المعروف بأن القطع الزجاجّية التي تعود إلى الفترة الروماّنية 
المتأّخــرة كانت تســتعمل فــي البيوت، بينمــا قطع  أكــواب النبيذ 
والمصابيح الزجاجّية وألواح النوافذ التي تعود الى الفترة البيزنطية، 

كانت ُتستعمل في الكنائس.

حفريـــات خلف كنيســـة البشـــارة األرثوذكســـّية
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تــّم فحص قطع المصابيح الزجاجية على يد أحد المختصين بتأريخ 
الزجــاج، والذي أّكــد أّن هذه القطــع الزجاجّية تعــود إلى العصر 
البيزنطــّي، أي مــن القــرن الخامس إلــى القرن الســابع  ميالدّي، 
وتشــير إلى التأســيس المبكر لكنيســة في المنطقة نفسها التي توجد 

فيها كنيسة البشارة األرثوذكسّية الحديثة اليوم.

موسم الحفريات والتنقيب سنة 2019
كان موســم الحفريات والتنقيب في ســنة 2019 في باحة كنيســة 
البشارة األرثوذكسية في الناصرة استمراًرا وتوّسًعا ألعمال التنقيب 
للسنوات التي سبقتها. وتّمت الحفريات على مرحلتين: األولى كانت 
فــي الصيــف والثانية كانت في نهاية شــهر كانون األول من ســنة 
2019 فيهــا تّم عمل مخّططــات التصوير الجــّوّي رقمّيًا في هذا 
الموســم على يدي ِبني أروباس وماركوس أدولقوف،  وتّم تصوير 
الحفرّية على يد مها دراوشة. وقد مّول الحفريات جامعة هارتفورد 

ومجلس الطائفة األرثوذوكسية في الناصرة.

كانت أهداف التنقيب في موسم 2019 كالتالي:
أواًل: توســيع حفرّيــات بقايــا منطقــة المبنى الذي تــّم العثور عليه 

وخاصة  منطقة الفسيفساء
ثانًيا: التأكد من تأريخ الهيكل الرئيسي للمبنى

ثالَثــا: تحديد طبقات األرض والتثّبت من تأريخ جميع المكتشــفات 
األثرية في منطقة التنقيب. ولتحقيق هذه األهداف رّكزت الحفرّيات 
بشــكل أساســي على إزالة الحواجز بين مرّبعــات التنقيب، خاّصة 
الموجودة فوق  سقف أقبية كنيسة البشارة األرثوذوكسّية. وتّم أيًضا 

ترميم أسطح األقبية وبقايا الفسيفساء البيزنطّية.

نتائج الحفرّية
فــي نهاية موســم 2019  اّتضحت عــّدة نقاط زمانّيــة وطبقّية لم 
تكــن واضحة في المواســم الســابقة. وتشــير المكتشــفات الخزفّية 
والمعمارّيــة إلــى أّن ”القبو” وجدران المبنى الضخــم قد تّم بناؤها 
بالفعــل في العصر  البيزنطّي. البقايا القليلة من أرضّية الفسيفســاء 
الدقيقة الذي تّم إكتشــافها  في نهايــة منطقة التنقيب يقّوي الفرضّية 
القائلة بأّن هذا مبًنى ضخم مبنّي من الغرب باتجاه الشــرق ، وكان 

مرصوًفا  بالفسيفساء، وبالتالي رّبما كان هذا المبنى كنيسة.
تــّم العثــور أثناء التنقيب في أحد المرّبعــات على كّمّيات كبيرة من 
األتربة المخلوطة بحجارة الفسيفساء والقطع الفخارّية، وكانت هذه 
الكّمّيــات مكّونــة من عّدة طبقــات تعود إلى الفتــرة البيزنطّية. من 
المحتمل أن تكون كّمّية صغيرة من القطع الفخارّية التي تّم العثور 
عليهــا هنــاك تعود إلى  الفترة الرومانّية ومرتبطة بنشــاط بشــرّي 

طويل األمد لقربها من نبع الناصرة ومرتبطة بأحداث اإلنجيل.
لقد  تســّبب حفر البئر الذي يتوّســط الحفرّية األثرّية في السابق إلى 

الكثير مــن األضرار للمباني القديمة ومحيطها، وبعد إزالة أقســام 
مــن الباطون المســلّح الذي تّم صّبه حول البئر، تّم اكتشــاف مبًنى 
دائرّيًا وقناة قديمة مبنّية من سلســلة مــن الحجارة تمتّد إلى المغارة 
الموجودة في ســرداب الكنيســة الحالية. وفي رأينا تنتمي هذه القناة 
وحاّفــة المبنى الدائري  إلى مجّمع لنقــل المياه من النبع إلى بعض 

الخّزانات ومبنى نبعة عين العذراء.

خّطة الحفرّيات في المستقبل
خّطــة الحفرّيــات في المســتقبل ســتترّكز على الحفــر عميًقا حول 
المبنى الدائرّي الذي تّم العثور عليه، وكشف القنوات المائّية القديمة 
الواقعة تحت البئر الخراســاني وتحديد تاريخها. أيًضا سيتّم توسيع 
الحفرّية باتجاه الشــرق للتحّقق من بقايا أرضّية الفسيفســاء التي تّم 

اكتشافها تحت بيت الدرج.

تقرير الباحثة مها دراوشة، 2023
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هللـــوا للـــــرّب يا جميــع األرض هللويـــا )مزمور 65(
بمناســبة عيد بشــارة ســيدتنا العذراء والــدة اإلله، يتقــّدم أعضاء 
لجنة كنيســة البشــارة للروم األرثوذكس بأحلى التهاني واألمنيات، 

ويتمّنون للجميع صوًما مبارًكا وفصًحا مجيًدا.

تحــرص لجنة الكنيســة على أن تقــوم بكّل ما يكون نافًعا للكنيســة 
والمؤمنين، وتشّدد على األهداف التي من أجلها تكّونت هذه اللجنة.
هدفنا األول دائًما صيانة الكنيسة وممتلكاتها، وهناك تقارير مفّصلة 
عــن الموضوع في فصل خاّص في هذه المجلّة، كذلك هدفنا تنظيم 
سير الصلوات في القداديس وصلوات السحر وصلوات الغروب. 

ومن أجل ترتيب وتنظيم ســير الصلوات، خصوًصا في أّيام األحد 
واألعيــاد الكبيــرة، بادرنا لوضــع حواجز صغيــرة لمنع الفوضى 
ولتخفيف الحركة في الوســط، لتتّم الصلوات بهدوء قدر المستطاع 
رغم صغر مســاحة كنيســتنا وكثرة الحّجاج الذيــن يزورونها، بعد 

انقطاع طويل بسبب الكورونا وتداعياتها.

يتّم ترتيب برنامج األعياد ببركة سّيدنا المطران كرياكوس والكهنة 
األجاّلء، حيث أّن لكّل مناسبة ميزاتها وترتيباتها الخاّصة. فمثاًل في 
صــالة تقديس الزيت حرصنا على التنظيم، وحصول كّل المؤمنين 
على قناني صغيرة من الزيت المقّدس، لذلك قمنا بتجهيزها مسبًقا، 
لتتــّم الصالة عليها في يوم صالة تقديس الزيت. كذلك وّزعنا على 
أبنــاء الطائفــة في عيد رقاد العــذراء قناديل ورقّية للشــمع وعليها 

أيقونات العذراء لحملها خالل المسيرة.
أقمنــــــا في لجنة الكنيســة عّدة نشــاطات دينّية وتثقيفّية وترفيهّية، 

ومـن أهّمهــــا: 
معــرض الكتاب المســيحي الكبيــر من مكتبــة “دواء الخلود”	 
محاضــرة لقــدس األب الياس خــوري موضوعها “رســولّية 	 

الكنيسة”
محاضــرة للدكتــور نخلــة بشــارة حــول تاريــخ الكنيســة.	 
رحلة حّج في عيد القديس جوارجيوس إلى كنيســة القديس في 	 

اللد، وزيارة كنيسة القّديسة طابيثا، وكنيسة مار جريس في يافا
الكنيســــة تبتهج بالمؤمنين، وعدد األطفال الصغــار الذين يدخلون 
إليهــا ألّول مــّرة فــي ازدياد وبركــة، حيث دخل منــذ مطلع العام 
الماضــــي وحتى اآلن 44 طفل وطفلــــة. كّل وجــوه الحاضرين 
تبتهج عندما يدخل األهل وهم يحملون أطفالهم، ليصلّي لهم الكاهن 
ويطــوف وهــو يحملهم علــى ذراعيــه. ونحن نشــّجع كّل األهالي 
إحضار أطفالهم إلى الكنيسة ليتباركوا هم واألطفال وتفيض النعمة 

على الجميع.
أعضاء لجنة الكنيســة يشكرون كّل من يســاعد ويخدم في الكنيسة، 
كما يتقّدمون  بالشــــكر الجزيــــل للمتبرعين الذين قّدموا ويقّدمون 
للكنيســــة بســــخاٍء ومحبـّـة، ويتمّنون أن تبقــــى نعمة الرّب على 

كنيســتنا وعلى جميع أبنائها.
ندعوكم للمشــاركة في كاّفة الّصلوات اليومّية والقداديس وصلوات 
األســبوع العظيــم، وأن تكونــوا دائًما معنــا وتمّدونــا باقتراحاتكم 

ومالحظاتكم، حتى نستطيع تقديم كّل ما هو خير للجميع.

وكــــل عـــام وأنتـــم بخـــــير
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من محاضرة للدكتور نخلـــة بشـــــارة حول تاريخ الكنيسةمعايدة - كعكة باسيليوس في رأس السنة

من محاضرة قدس األب الياس خوري موضوعها ”رسولّية الكنيسة”  مــن معرض الكتــاب المســيحي الكبير مــن مكتبــة ”دواء الخلود”

رحلة حج في عيد مار جريس

دخول األطفال الصغار الى الكنيسة

أطفالنا في أحد األيقونــات

مغارة البشارة
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مدرســـة األحد وشــبيبة المحّبـــة األرثوذكســـــّية
يشارك األوالد والصغار في مدرسة األحد، بإرشاد الخورية سهير 
عواد مشــكورة مع بعض المرشــدات، حيث يســمعون القّصة من 
اإلنجيل، يرّتلون ويتعلّمون الصلوات، يرســمون ويقومون ببعض 
الفعالّيات الجميلة. وقد أُقيمت حفلة خاّصة لعيد الميالد المجيد، وقّدم 
األطفــال بعض الفقرات الفنّية والترتيل، بحضور ســيادة المطران 
كرياكوس والكهنة األجاّلء ورئيس المجلس وأعضاء لجنة الكنيسة، 

ثّم وّزع بابا نويل الحلويات على األطفال.

ببركــة ســيادة البطريــرك ثيوفيلــوس ومطران الناصــرة والجليل 
كرياكوس، وبإرشــاد ومرافقة األب عازر عّواد، توّجهت مجموعة 

من الشــبيبة للمشــاركة في مخّيم الشــبيبة األرثوذكســّي في مدينة 
ســيريس فــي اليونان، حيــث قضوا وقًتــا مفيدا وممتًعــا في مخّيم 
خاّص، وزاروا كنائس وأديرة وأماكن مقّدســة، وتحّدثوا في راديو 
المطرانّية عندما اســتضافتهم. وقد استضافهم أيًضا سيادة المطران 

ثيولوغوس مطران سيريس.

نشّجع الشــابات والشباب االنضمام إلى الشبيبة، ليشارك أكبر عدد 
فــي االجتماعات، التي تقــّدم الفعاليات الدينّيــة واالجتماعّية والتي 
تضّم أيضا المشــاركة فــي المخّيمات األرثوذكســّية خارج البالد.
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ســّرّية الكّشاف األرثوذكسّي في الناصرة ّســرّية عريقة تأّسست سنة 
1938. تضّم الســّرّية حالّيا 180 عضًوا من أجيال مختلفة، وتتمّثل 
بإدارة ومسؤولين متطّوعين لخدمة الكنيسة وأبناء الطائفة، وذلك بدعٍم 

من مجلس الطائفة األرثوذكسّية.

على مدار ســنواٍت طويلٍة وســّرّية الكّشــاف تقوُم بفعالياٍت ال منهجّية 
وتطّوعّية عديدة، ومخّيماٍت ناجحة ذات طابٍع كشفّي تعليمّي، يتضّمُن 

االعتماَد على النفِس ومساعدة الغيِر واإليمان.
باإلضافــة الى الفعالّيات األســبوعّية، تقوُم الســّرّيُة على مــداِر العاِم 

بنشاطاِت ثابتِة ونُخّص بالِذكر منها: 
1. حملة ”الكّشــاف محّبة” لمســاعدة العائالِت المســتورة، حيُث تقوُم 
الســّرّيُة بتوزيِع أكثر من 300 َطرٍد غذائــيٍّ خالل فترِة عيِد الميالد. 

2. المشــاركة بجميع احتفاالت وأعياد الطائفِة األرثوذكســّية خاّصة، 
ومع أعيــاد باقي الطوائف في الناصرة عاّمًة، من خالل فرق العزف 
التابعة للســّرّية.  وقد أنشــأت الســّرّية فرقة عزف جديدة خالل العام 

الماضي على آالت النفخ النحاسّية. 
3. مخّيمات ورحالت تهدُف إلى تطويِر الشــخصّية، تتضّمن فعالّياٍت 
ال منهجّية كشــفّية تعليمّية، تعمل على صقل شخصّية الفرد لالنخراط 

في المجموعة.
4. فعالّيات أسبوعّية داخلّية متنّوّعة.

الكّشاف يدعو الجميع لانتساب إلى صفوِف السّرّية
وبمناســبة عيد البشــارة نتمّنى للجميع عيًدا ســعيًدا وكلّ عام والجميع 

بألف خير

سّرّية كّشافة ومرشدات يسوع الناصرّي األرثوذكسّية  
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1. ترميم كنيســـة البشـــــارة:

مؤخًرا وألول مّرة تّم ترميـــــم ومعالجة سطح الكنيسة والتشّققات 
التي حدثت مع الســنين بطريقــــــة مهنّية لعزل الســــطح وإبعاد 
خطر ميــاه األمطــار عن مبنى الكنيسة، تمهيًدا للمشروع الضخم 
المنــوي البدء بتنفيذه لترميم الكنيســــة من الداخل والخـــــارج، 
والذي ُيَخّصص له تقريًرا مفّصاًل في هذه النشرة لشرح تفاصيله.

2. المدفن الجديد:

ــا ببناء 88  أنهينــا مؤخــًرا بنــاء 176 جارور جديــد، ونقوم حالّيً
جــارور إضافــي، وتتّم صيانة المدفن كما يليق وبشــكل مســتمّر، 
إضافــة إلقامة األحــواض فيه وزرعها باألشــجار والورود. أيضا 
يتــّم التخطيط حالّيًا لبناء قاعــة في المدفن الجديد وذلك لخدمة أبناء 
الطائفة والتســهيل عليهم في إقامة مراســيم الدفــن وتقّبل التعازي.

3. المدفن القديم:

حصل في اآلونة األخيرة تغيير جذرّي في المدفن القديم بعد تحديد 
وشق ممّرات جديدة وصّبها بالباطون ليستطيع الزائر الوصول إلى 
كّل أروقة المدفن. إضافة لذلك، تّمت معالجة وتقليم غالبية األشجار 
القديمة، وزرع األشــجار الجديــدة واألزهار في كّل زاوية ممكنة، 
وأنهينــا أيًضا ترميــم مباني المدفن )الفســتقّيات( القديمة وتزفيتها، 
إصالح الســور الخارجي وتكحيل حجارته، تغيير حديد المدفن من 
بوابــة جديــدة، حواجز واقية فوق األســوار وغيرهــا من األعمال 

الواضحة للعيان. 

4. مدفن الكهنة:

تتّم صيانة مدفن الكهنة الخاّص خلف الكنيســة والعناية به وزراعة 
الورود في محيطه بشكل دوري.

أمـــالك الطائفـة في الواجهـــة
قفزة كبيرة في الكيف والكّم

يســـــــّرنا إعام أبنـــــاء طائفتنا الكـــــــرام بأّنه الحًقا ألعمـــــــال الصيانة التقليدّية وإدارة أماك الطائفة، انتقلنا  في العام األخير 
لعملّية تحديث وتطوير لكامل أماك الطائفة، بدًءا من الكنيســة ومحيطها من بنايات وحتى المدفن القديم والجديد. عملية التطوير 
ال تخفى عن العين رؤيتها، وهي البداية لمشــروع شــامل للترميم الداخلي والخارجي لكنيســة البشارة، وتخطيط مدروس للنهضة 

بشؤون الطائفة وتطويـــــر مؤّسساتها لتجيب على احتياجــــات أبناء الطائفة وتطّلعاتهم نحو المستقبل. 
من أعمال التطوير التي أُنجزت أو ابُتِدَئ العمل بها:
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5. بناية عين العذراء )عمارة البلدّية سابقا(:

بعــد الترميــم الكامــل مــن الداخل والخــارج، لكّل مرافــق عمارة 
البلدّية ســابًقا، تــم تأجير كامل المبنى  لمكاتــب خاّصة وجمعّيات، 
وإعادة تســميته بموجب موقعــه التاريخي ببناية ”عيــن العذراء”.

6. عمارة الجليل:

تم مؤخًرا االنتهاء من ترميم كامل خارجّي وداخلّي للعمارة يشــمل 
قصارة، دهان جدران داخلية وخارجية، دهان حديد العمارة بالكامل، 
تغييــر ومعالجة المزاريب، تصليح أحجار الشــايش في الممرات، 
والحجر في واجهة العمارة وإقامة منافع جديدة للعمارة. إضافة لذلك 
تّم تنظيف ســطح العمارة وتزفيته بالكامل بروالت العزل الخاصة. 

7.  العمارة الموازية لبناية عين العذراء:
تغييــر كّل خطــوط الميــاه وخّط الصــرف الصحّي بيــن  العمارة 

الموازية وعمارة الوقف.

8. تصليح األسوار:
األســـــوار المحيطة بالبيــوت التابعة لمجلس الطائفــة مقابل نادي 
مركز األحداث وتصليح وتجميل سـور النادي بصورة كاملة يشمل 

قصــارة ودهـــان وتصليح سور المدفن وتقويته.

9.  نادي مركز األحداث األرثوذكسي وحضانة البشارة:

جــرى فــي اآلونة األخيرة افتتــاح قاعة الكراتيه التي تّم توســيعها 
وترميمها بشــكل جــذري وحديث، كذلك تّمت إقامــة وتهيئة مكان 
خــاّص بمحــاذاة قاعــة الكراتيــه ليحتضــن مدرســة تعليــم كتابة 
األيقونات )رســم األيقونات( المزمــع افتتاحها قريًبا. باإلضافة إلى 
ذلك قمنــا بتصليح ودهان جميع الواجهات الخارجّية لمبنى النادي.

أّما في حضانة البشــارة فقد تّم توســيع مســاحة قســم من الصفوف 

ودهنهــا من جديد، كما حرصنا على تزويــد الصفوف بكمّية كبيرة 
وجديدة من األلعاب والمســتلزمات الخاّصة للحضانة. في التخطيط 
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أيًضــا تحديث ملعب كرة القدم )الديشــة( بما في ذلك تغيير المدّرج 
وتحسين الملعب في شّتى المجاالت. وفي فترة الصيف القريبة هناك 
مشروع تغيير المنافع  القائمة بمنافع جديدة تشمل حّمام خاص لذوي 
االحتياجات الخاصة. والعمل مستمّر إلنجاز أعمال تطوير مستقبلّية 
فــي قاعــة نادي مركــز األحداث والقاعــة الرياضية  لكرة الســلّة.

 
10. مقّر حامات الطيب:

أنهينــا تجديــد المطبــخ والمنافــع في المبنــى، وتطوير الســاحات 
الخارجية من بالط وأحواض جديدة الستقبال زّوار المقّر، وتسهيل 
استعمال ما يحتويه المبنى من ِقَبل: جمعّية حامالت الطيب، أعضاء 

جوقة كنيسة البشارة، أبناء الشبيبة وأطفال مدرسة األحد.

11. عمارة البشارة:

جــرى ترتيب المداخل والســاحة الداخلّية، إضافــة لتصليح، ترميم 

ودهــان موقف الســيارات، تركيب مزاريب جديــدة خاصة للمبنى 
لترتيب عملية تصريف المياه عن األســطح. ويتّم حالّيًا العمل على 
تغييــر كامــل لخطوط المياه وخطوط طّفايــات الحريق في العمارة  

بخطوط أخرى حديثة.

12. مبنى الكّشاف:
أنهينا تطوير المبنى بشــّتى المجاالت لخدمة أبنائنا أعضاء ســّرّية 
وكّشافة يسوع الناصري األرثوذكسّية، بما في ذلك تركيب مكّيفات 
هوائّية جديدة في جميع غرف الكّشاف والقاعة، كذلك تركيب ديشة 
اصطناعّية على ســطح المبنى بأكمله وتجهيزه الســتخدام أعضاء 
الكشــاف، وجديــر بالذكر أّنه تّم تطوير فرقــة خاّصة للعزف على 

اآلالت النحاسّية واقتناء جميع اآلالت لهذا الهدف.

13. نادي المسّنين:

نحــرص دائمــا على تحســين المبنــى وصيانته بما يليق بمســّنينا، 
ومســتخِدمي قاعة النادي، حيث قمنا مؤخــًرا بتجديد لبالط ودهان 
منافع  النادي، إضافة لتصليح السقف  ودهان جدران المبنى الداخلية 
والخارجيــة بالكامــل، وتجهيز صّف تعليمي جديد الســتخدامه في 

دورات تعليمّية وتثقيفّية في شّتى المجاالت.
هذه المشــاريع الضخمة من صيانة وتطوير أمالك الطائفة ومحيط 
الكنيســة، أنعشــت المنطقة من جديد وعادت بالفائــدة الكبيرة على 
الطائفة ومؤّسساتها، حيث باتت جميع أمالك المجلس مؤّجرة، ومع 
ذلك يتلّقى المجلس يومّيًا عشــرات االستفسارات بخصوص أمالك 

شاغرة لإليجار.
نشــعر بااللتفــاف الكبير  من ِقبــل أبناء الطائفة والمصلّين بشــكل 
خــاّص، ومن أبناء المدينة بشــكل عام حول المجلس ومؤّسســاته، 
وذلك لحرص المجلس في التعامل بشــفافّية مع جميع أبناء الطائفة، 
ووجــود العديد مــن المخّططات والمشــاريع المســتقبلّية للنهوض 

بالطائفة ومؤسساتها. 

مــن هنا يدعــو المجلــس جميــع الراغبيــن والمقتدرين مــن أبناء 
الطائفة لتقديم الدعم المعنوّي والمســاهمة بالتبرع المادّي للمشاريع 
المخّططة، وليكونوا شركاء مع المجلس في االستمرار باإلنجازات 
وتحقيــق التقــّدم المنشــود لرفعــة مؤّسســات الطائفــة والكنيســة.
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الفخامة، املوقع املمّيز وجودة الحياة
ثـاث مبانـي بوتيـك فخمـة يف حـي النمسـاوي يف الناصـرة، تتيـح 
تجربـة سـكن فريـدة مـن نوعهـا، وتدمـج مـا بيـن الحيـاة العصريـة 
ومناظـر الجبـال الخابـة يف أجمـل موقـع ممّيز وامُلطـل ىلع الناصرة 
مـن أىلع نقطـة يف حي النمســاوي، تـم تصميمهـــا لجعلها تجربة 

سـكنية نـادرة ومائمـة للعائلـة العصريـة.

يتمتـع املوقـع بخصوصية تسـهل املواصات من والى وسـط املدينة 
مركـز  الـى  بسـرعة،  املدينـة  االتجاهـات يف  جميـع  الـى  والوصـول 

املدينـة، الشـارع االلتفـايف، شـارع االنفـاق والعفولـة.

شـقق 4 و 5 غرف، شـقق مع حدائق وبنتهاوسـات كبيرة، التي تشـمل 
الصالون الواسـع، املطبخ العصري املمّيز، شـرفات واسـعة ومطّلة ىلع 

مدينة الناصرة وكنيسـة البشارة.

أهاًل وسهاًل بكم

الشقةالشقة
النموذجية

افتتحنا
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كان وال يــزال هــذا النادي وســيبقى المســاحة الدافئــة... صغيرة 
بحجمها ولكّنها كبيرة بمحّبتها لألطفال، اذ تحتضن المئات من أبناء 
المدينة، أطفال من جيل 3 وحتى جيل 16، يأتون إلى هذا الصرح 

الممتلئ بكّل الطاقات الجميلة، واألجواء الحميمة.
تقام في النادي هذا الموســم 46 دورة في فروع رياضّية أساســّية 
هي: كرة القدم، كرة الســلّة، كاراتيه، ســكيت، تايكواندو وجمباز، 
وهي تضم حوالي 700 مشترك، حيث ُتدار هذه الدورات باشراف 

كوكبة من المدّربين، ذوي الكفاءات المهنّية الرفيعة.
يواصــل النادي تطويــر مرافقــه المختلفة، بدعم كبيــر ومتواصل 
يقّدمه مجلس الطائفة األرثوذكسية، مؤّسس وراعي هذا النادي منذ 

عشرات السنين.

قاعة كاراتيه ُمجّددة 
فــي احتفال خاص، افتتحــت يوم 28.10.2022 قاعــة الكاراتيه 
الُمجــّدَدة في نــادي مركز األحداث األرثوذكســّي، بحضور رئيس 
وأعضــاء مجلس الطائفــة، ورئيس الهيئة التمثيليــة وأعضاء لجنة 

النادي، إضافة لعدد من العبي النادي وأهاليهم.
افتتــح االحتفــال مديــر النــادي مقّدمــا الشــكر لعائلــة المرحومة 
أنطوانيــت خوري - ام النزيه - على التبّرع الســخّي لترميم القاعة 
وتطويرها بشــكل كبير، لتتالءم واالنجــازات الرفيعة التي يحققها 
فريــق النادي للكاراتيه. كما وّجــه التحّية إلى المجلس على رعايته 
لفــرق النادي عاّمــة، ودعمه الكبيــر إلنجاز هذه القاعــة الرائعة.

وبدوره شــكر الســيد بســيم عصفور رئيس مجلس الطائفة، عائلة 
السيد سمير خوري وأبنائه على تبّرعهم لهذا المشروع الهاّم، ووّجه 
التحّيــة إلى فرق الكاراتيه بقيادة المدّرب القدير كابتن خالد عثمان، 
لتفانيه بالعمل على مدار ســنوات طويلة، وأشاد بالمساهمة الرائعة 
للمدّربة الصاعدة حال ماهلي. كما وّجه التحّية إلى الالعبين مشــيًدا  
بإنجازاتهم الكبيرة، وأشاد بثقة األهالي بنشاطات النادي ومؤازرتهم 

في كاّفة البرامج والنشاطات والبطوالت.

مــن الجديــر ذكــره أّن فريــق النــادي األرثوذكســّي للكاراتيه هو 
واحــد من أفضــل وأقوى الفرق فــي البالد، حيث يضــّم عدًدا من 
األبطــال المصّنفيــن في أعلــى المراتب، والذين يحققــون اإلنجاز 
تلــو اإلنجــاز فــي البطوالت التــي يخوضونهــا على مــدار العام.

بعد سنتين من االنقطاع بسبب الكورونا.
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عــودة مهرجــان أّول أّيار الرياضــّي للعــام 2022 وبأبهج األجواء
تــّم تكريم فريقين رياضييــن بارزين: مكابي الناصــرة لكرة الطائرة 

ومنتخب النادي األرثوذكسي للكاراتيه.
بحضــور جماهيرّي كبير، أُقيم المهرجــان الرياضّي الُمحّبب على 
قلوبنا “مهرجان أول أّيار الرياضّي” بنســخته الـ 38. وقد شــارك 
في المهرجان العشــرات من فرق النادي التي اســتضافت عدًدا من 
نــوادي ومدارس الناصــرة، وامتّد هذا على مــدار يومين كاملين.

الفقــرة المركزّية كانت فــي تكريم فريَقين رياضّييــن نصراويَّين، 
ا وهما: فريق مكابي الناصرة لكرة  حّققا نتائــج رياضّية متمّيزة جّدً
الطائرة للســّيدات، والذي يلعب ضمن دوري الدرجة العليا، بقيادة 
المدّرب األســتاذ عنان جرجــورة، فقد مّثل هــذا الفريق  الناصرة 
بشكل مشّرف محّقًقا نتائج طّيبة، رغم إمكانّياته المالّية المتواضعة.

كما تــّم تكريم منتخب النادي األرثوذكســّي للكاراتيه، بقيادة كابتن 
خالد عثمان، حيث حّقق الفريق نتائج مشّرفة ببلوغه أعلى مستويات 
الترتيــب الجماعّي في البالد، إضافة إلــى إنجازات فردّية متمّيزة، 

فقد ُتّوج عدد من العبيه أبطال على مستوى البالد. 

وقد قّدم الفريق في المهرجان عرًضا شــائًقا بمشــاركة كاّفة العبي 
النادي وبحضور كبير مأل مدرجات قاعة النادي.

الحــدث التربوي الترفيهي الرياضي الصيفــي األضخم في المدينة

“مونديـــــال”  مخّيم مركـــــز األحداث األرثوذكـســــّي
الـ 39 – صيف 2022

932 مشــترًكا، من كاّفــة أطياف المدينة، إضافــة الى كادر عمل 
ضخم وصل الى ما يقارب الـ 200 شخص 

من سنة ألخرى ومن نجاح إلى نجاح، يسير مخّيمنا الصيفّي بخًطى 
ًزا مكانته في صدارة المشــاريع التربوّيــة، الرياضية  ثابتــة، معــزِّ

والترفيهية في مدينة الناصرة.

وكونه حّل في “ســنة مونديال” .. تمحور مخّيمنا الصيف الماضي 
حــول كــرة القدم، مقّدما ألعضائه تشــكيلة من البرامــج الرياضّية 
المثريــة، والتي شــحنت المشــتركين بأجوائه الممّيــزة، من خالل 

برامج وفعالّيات شائقة.
كذلــك اشــتمل البرنامج على تنــّوع غنّي في مجاالت عــّدة: فّنّية، 

رياضّية، تثقيفّية وترفيهية، شملت رحالت نوعّية.
ويبقــى مفتـــــاح ثقة األهالــي بالمخّيم هــو حفاظنا علــى األجواء 
التربوّيــة الممّيــزة، واضعيــن فــي مركــز اهتمامنا أمــن األطفال 

الجسدّي والنفسّي.
وفــي المحّصلــة كان هذا المخّيم واحد من أنجــح مخّيماتنا الصيفّية 
علــى اإلطالق، انعكس فــي الكّم الكبير من إطــراء األهالي، وفي 
تعبير الفت من األطفال عن محّبتهم للنادي وتعلّقهم الكبير بالمخّيم.
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تضّم جمعّية النادي األرثوذكســّي لكرة السلّة – الناصرة 11 فريًقا 
مــن الفتية والفتيات، النســاء والرجال، الذين يتدّربون ويشــاركون 
فــي مباريــات الدوري، بقيــادة مدّربين مهنّيين يعملــون بدون كلل 
للوصــول بالفرق إلــى أعلى المســتويات، وتمثيل الجمعّية بشــكل 

مشّرف على مستوى الدولة.

فيما يلي الئحة الفِرق التابعة للجمعّية:

1. النساء والسّيدات )بالغات + 17 عاما(:
هذا الفريق يتنافس ضمن دوري الدرجة القطرّية – شــمال )ליגה 
ארצית צפון( ويضّم 13 العبة، بقيادة المدّرب سعيد أبو عرب.

2. الرجال )بالغين + 17 عاما(: 

فريــق يتنافس ضمــن دوري الدرجــة الثانية – شــمال )ליגה ב’ 
צפון( ويضم 12 العًبا، بقيادة المدّرب سعيد أبو عرب.

3. فتيات أ عليا )16+17 عاما(:
فريق يتنافس ضمن دوري الدرجة العليا – شمال )נערות א’ על 

צפון( ويضم 11 العبة، بقيادة المدّرب هيثم أبو عرب.

4. شبيبة )16+17 عاما(:
فريــق يتنافس ضمن الدوري اللوائــي – عماكيم )ליגה מחוזית 

עמקים( ويضم 10 العبين، بقيادة المدّرب واكيم حلو. 

5. فتيات أ شمال )+16 17 عاما(:
فريــق يتنافس ضمن دوري الدرجة األولى – شــمال )נערות א’ 

צפון( ويضم 9 العبات، بقيادة المدّرب واكيم حلو.  

6. فتية أ شمال )16+17 عاما(:
فريق يتنافس ضمن دوري الدرجة اللوائية  – شــمال )נערים א’ 

מחוזית צפון( ويضم 11 العبا، بقيادة المدّرب واكيم حلو.

7. فتيات ب شمال )14 + 15 عاما(:
فريــق يتنافس ضمــن دوري الدرجة الثانية – شــمال )נערות ב’ 

צפון( ويضم 16 العبة ، بقيادة المدّرب ربيع عبده.
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8. أوالد أ عماكيم )13 + 14 عاما(:
فريــق يتنافس ضمن دوري الدرجــة األولى – عماكيم )ילדים א’ 

עמקים( 18 العبا، بقيادة المدّرب بشارة عوّيد.

9. بنات أ عماكيم )13 + 14 عاما(:
فريــق يتنافس ضمــن دوري الدرجة األولى – عماكيم )ילדות א’ 

עמקים( ويضم 13 العبة، بقيادة المدّرب هيثم أبو عرب.

10. بنات ب )12 عاما(: 
فريــق يتنافس ضمــن دوري الدرجة األولى – شــمال )ילדות ב’ 

צפון א’( ويضم 14 العبة، بقيادة المدّرب ربيع عبده.

11. صغار أوالد أ عماكيم – كت-سل )11 + 12 عاما(:
فريــق يتنافــس ضمن دوري كت - ســل أ – عماكيــم )קטסל א’ 
עמקים( ويضم 14 العًبا، بقيادة المدّرب هيثم أبو عرب.            

كّل التدريبات والمباريات البيتّية ُتقام في القاعة الرياضّية على اسم 
المرحوم رامي وليد غرّيب التابعة لمجلس الطائفة األرثوذكسية في 
الناصرة، حيث تعّهدت الجمعّية بتطوير القاعة الرياضّية بشكل مهنّي 
بأعلى المســتويات حّتى تليق بتاريخ واســم هذه المؤّسسة العريقة.
وبالفعــل، في عام 2021 قامت الجمعّيــة بتزويد القاعة الرياضّية 
منظومــة مكّيفات هوائّية لكي تهّيء لالعبات والالعبين، المدربين، 

األهالي والزوار أجواء مالئمة ومريحة في جميع األوقات.

باإلضافة لذلك، تقوم الجمعّية في هذه األيام بتحديث القاعة الرياضّية 
بشــكل جذرّي، حيث تّم تركيب 4 ساّلت جديدة، وسيتّم حتى نهاية 
الموســم الرياضي الجاري تركيب مدّرج جديد يشمل 270 كرسّيًا 
جديًدا، وحاجًزا شــّفاًفا جديًدا، وتحسين التقنّيات الصوتّية في القاعة 
بمســاعدة مهنيّين مختّصين، الشــيء الذي ســيرفع مستوى القاعة 
الرياضّية بشكٍل كبير لتصبح من أفضل القاعات الرياضّية في البالد.
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كالذهــب.  المــع  ومســتقبل  البشــارة  لحضانــة  الذهبــي  اليوبيــل 
تحتفل روضات وحضانة البشــارة هذه الســنة باليوبيل الذهبّي، فقد 
تأّســس هــذا الكيان التربوّي منذ ســنة 1973، حيــث كان مجلس 
الطائفة األرثوذكسية من المبادرين األوائل إلى إقامة مؤّسسة تربوّية 
تحتضن األطفال ليكونوا في إطار تربوي وتعليمي وجّو ممتع ودافئ.

بدايًة كانت حضانة البشــارة مكّونة من صفّي “روضة” جيل 4-3 
ســنوات، ورويًدا رويــًدا وعلى مرور األعوام تطــّورت الحضانة 
ونَمــت وأخــذ عدد الصفــوف باالزديــاد ليحرز قفزة نوعّية ســنة 

2007 بحيــث أصبح إلــى ما هو عليه اآلن، ليحوي ثالثة صفوف 
روضــات جيل 3-5 ســنوات وثالثة صفوف جيــل الحضانة حّتى 
جيــل 3 ســنوات.  مــن الجدير ذكــره أيًضا أّن الحضانة باشــرت 
باالنخراط بالتغييرات الّتاريخّية التي أقّرتها الدولة بنقل الحضانات 
إلى رقابة وتفتيش وزارة التربية والتعليم، فقامت حضانتنا بمواكبة 
هــذا التغييــر للحصول علــى الترخيص من قبل الــوزارة، وأيًضا 
الطاقم يعمل على متابعة التطّور المهنّي وتعلّم االستكماالت المعّدلة 
والتدّرب على تطوير آلّيات العمل، إضافة لمرافقته بإرشــاد مهنّي 

وإدارة مهنّية متخّصصة في هذا المجال.

يقــوم مجلس الطائفة األرثوذكســّية بتزويــد الحضانة بكّل ما يلزم، 
ومؤّخًرا تّم إغناء الصفوف وإكسابها حلّة جديدة، حيث تّم تزويدها  
بأثــاث جديد وألعــاب جديدة ومتنّوعة، من أجــل العمل على إغناء 
البيئــة التربوّيــة، لتوافــق المعاييــر المطلوبة، وتكــون بيئة العمل 
“بيئــة ذات جــودة”، والســتمرار ســيرورة دعم تطويــر األطفال 
بكاّفــة المجــاالت النمائّية على أكمل وجه، مــع الحفاظ على أجواء 
العمــل الممتع والتعلم  ذو معنى. إضافــًة إلى ذلك نحن نعمل على 
تطويــر خّطة العمل التربوي بشــكل متكامــل ومتالئم لحاجات كّل 
طفل وطفل، إلتمــام واجبنا التربوي واالجتماعي على أكمل وجه.

روضــات وحضـانة البشـــارة
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نــــادي العائلــــة
األرثوذكسّي

تأّســس نادي العائلة سنة 1999 بمبادرة نخبة من أبناء الطائفة، 
حيث يلتقي الجميع  كّل يوم أربعاء، في قاعة مركز األحداث.

 يضــّم النادي عــدًدا من العائــالت األرثوذكســّية والنصراوّية، 
التــي تجتمع على المحبــة واأللفة والتفاهم،و تشــترك في برامج 

للتعارف، لتبني عالقات وجسور صداقة وأخّوة واحترام.

بعــد انتهاء فتــرة الكورونا أعــاد النادي نشــاطه وانضّم عدد ال 
بأس به من األعضاء الجدد. تهتّم لجنة النادي بالتخطيط لبرنامج 
شهري يحتوي على عّدة فعالّيات مختلفة في كّل المجاالت، منها: 
محاضرات تثقيفّيــة واجتماعّية، برامج فّنّيــة احتفالّية وترفيهّية، 

رحالت ومسارات في الطبيعة، أشغال وأعمال يدوّية.
ومن أهم البرامج التي قمنا بها في هذه الفترة:

رحلة إلى وادي عيون ومسار بين أحضان الطبيعة 
رحلة إلى مغارة الشموع 

حفلة فّنّية بمناسبة عيد الميالد
محاضــرات من قبل قدس األب لعازر عّواد دارت فحواها حول 

المناسبات الدينّية 
أشغال يدوّية بمناسبة عيد الميالد المجيد

هو أّول ناٍد تابع لمجلس الطائفة األرثوذكســّية. وقد تأّســس ســنة 
1987 وال يزال قائًما حّتى اآلن بمساعدة لجنة مكّونة من خمسة 
ســّيدات يقُمَن بتحضير برامج النادي، وعدد السّيدات المشتركات 

يقارب الستين سيدة.

برامــج النــادي ترفيهّيــة وثقافّية، منهــا: رحالت داخــل البالد، 
محاضــرات دينّيــة وطّبّية واجتماعّية. وبالمناســبة نذكر ونترّحم 
علــى من كّن يشــاركّن في الفعالّيات وقد رحلــَن عّنا إلى األمجاد 

السماوّية.

النـــادي النســـائي 
األرثوذكسّي
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نـــادي األزواج الشــــابة األرثوزكسّي

نــادي األزواج الشــاّبة األرثوذكســّي والذي أطلقــه مجلس الطائفة 
األرثوذكســّية في العام 2021، يضّم من العائالت الشــاّبة بأعمار 
25 حتى 55 سنة، وهذه الشريحة من األجيال والتي تشّكل حوالي 
الـ %40 من المجتمع تفتقر ألطر اجتماعّية أو ثقافّية تجمعها، فهذا 
الجيــل موجود عادة بعد المرحلة الدراســّية أو األكاديمّية ومنخرط 
في ســوق العمل وبحاجة إلطار يَمِكُنُه مــن بناء عالقات اجتماعية 
جديــدة وتوطيد العالقات مع مجموعات عندهــا  نفس االهتمامات 

والهموم الحياتية اليومية. 

إّن أهــداف نــادي األزواج الشــاّبة األرثوذكســّي األساســية هــي 
تجميــع أبناء الطائفــة خصوًصا وأبنــاء المدينة عموًمــا باألعمار 
25-55، تحــت إطــار اجتماعي، ثقافــي، ترفيهي لبنــاء وتوطيد 
مواضيــع                                                                                                                               أّمــا  النــادي.  أعضــاء  بيــن  االجتماعّيــة  العالقــات 

لقاءات النادي فهي تشمل:

إّن رؤيا نادي األزواج الشــاّبة األرثوذكســّي األساســّية هي تجميع 
أبناء الطائفــة خصوًصا وأبناء المدينة عمومــا باألعمار المذكورة 

أعاله، تحت إطار اجتماعّي، ثقافّي، ترفيهّي لبناء وتوطيد العالقات 
االجتماعّية بين أعضاء النادي. 

برامج ثقافّية فّنّية:
ورشــات بمجــاالت مختلفة، محاضرات تهم شــريحة جيل النادي، 

برامج ثقافية وعروض فّنّية متنّوعة
برامج ترفيهّية:

رحــالت، مســابقات، احتفــاالت وســهرات وبرامــج رياضّيــة.
برامج اجتماعّية وتشبيك:

تبــادل خبــرات، تعــارف وتطــّوع مــن أجــل المصلحــة العامة.

عدد أعضاء النادي هو نحـــو 50 شخًصا، وتتوّجه لجنــــة نادي 
األزواج الشاّبة األرثوذكسّي إلى كاّفــة المعنّيين باالنضمــــام إلى 
النـــــادي بالتوّجــه إلى مكتب المجلس أو إلــى أحد أعضاء لجنة 

النادي الشبابي على األرقام التالية:
بسام أبو خضرة:  5630545-050 ، رلى حماتي: 050-6217169،  
رلى بولص لبس:  2805070-050، وسيم جرايسي:  054-6610072
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نــادي البشـــارة 

تأســس نادي البشــارة في أيلول عام 2021 وســمّي بهذا االسم 
نسبة ألهّمّية عيد البشارة في مدينة الناصرة.

يضــّم نــادي البشــارة 115 عضوة بــإدارة الســيدة “جورجيت 
أشــقر” ولجنة من السّيدات اللواتي يعملن مًعا على تحقيق أهداف 
وأنشــطة متعّددة منها: الدينّية، الثقافّية والترفيهّية. وهدفها تعزيز 
مكانــة المرأة في الحّيز االجتماعّي التربوّي إلثراء أوقات الفراغ 
واكتســاب نهــج حياة صّحّي. يتّم ذلك مــن خالل محاضرات من 

قبــل اخّصائيين في شــّتى المواضيع، إضافــة  لرحالت متنّوعة 
اســتجماميه، وحفالت بمناســبة األعياد الدينّية والدنيوّية، وزيادة 
الوعــي للنشــاط الحّســّي الحركّي يشــمل كاّفة أنواع النشــاطات 

التطوعّية لما فيها المنفعة العامة.

وعــن نادي  المعلمات المتقاعدات “المحبة والعطاء” تقول “غادة 
مقلشي”  التي تدير النادي  منذ تأسيسه:

بعــد خروجــي للتقاعد شــاركُت في دورة خاّصــة لكيفية التعامل 
مــع الجيل الذهبي، ودورة في إدارة النوادي، مما شــّجعني على 
تأســيس النادي.  تأســس النادي  في عام 2016 /2017 ، وهو 
ناٍد قطرّي يشــمل المعلّمات المتقاعدات اللواتي رغبَن باالنضمام  
من الناصرة وضواحيها، وعددهّن اليوم يقارب على 36  معلمة، 
ونجتمــع أســبوعّيًا  فــي قاعــة مركز األحــداث األرثوذكســّي .

يمارس النادي نشاطاته لتحقيق األهداف التالية: 
أ. تشــجيع المعلّمــات المتقاعدات على االشــتراك  في األنشــطة 
التربوّية واالجتماعّية والثقافّية  والترفيهّية والرياضّية وغيرها.  
ب. توثيــق العالقات الودّيــة والتعاونّية بين المعلّمات المتقاعدات 
وبيــن نــواٍد، مراكــز، مؤّسســات وشــرائح مجتمعّيــة أخــرى. 
المختّصيــن  النــدوات والمحاضــرات واســتضافة  ج. تشــجيع 
بالشــؤون التــي تخّص قضايــا  وحقــوق المعلميــن المتقاعدين.

د. االحتفال بالمناسبات العامة والمناسبات الخاّصة.
هـــ.  القيــام  بجــوالت ورحالت للتعــرف على معالــم البالد في 

الداخل، ورحالت لخارج البالد أيًضا.  
ز. العمــل على العطاء المجتمعــّي  لمجتمعنا الصغير ولمجتمعنا 
الكبيــر، من خالل القيام  بنشــاطات مختلفة وتقديــم رزم غذائّية 

للعائالت المستورة في عّدة مناطق.

نادي المحبــة والعطـاء
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يضم نادي الجيل الذهبي 87 سّيدة، بتنظيم األخت سامية عليمي، 
حيث يلتقون مرة في كّل أســبوع، حول فعالّيــات متنّوعة، منها: 
محاضرات، جوالت ورحالت تعليمّية وترفيه، مســابقات ألعاب 
وجوائــز، احتفاالت شــهرّية بأعياد الميــالد ، واحتفال عيد األّم، 

كذلك تناول الفطور أو الغداء سوّية مرة في كّل شهر.

نادي الجيل الذهبي

إّن نادي المســّنين  من أقدم مؤّسســات الطائفة األرثوذكســّية، وهو 
يضّم مجموعة من آبائنا وأجدادنا من جميع أطياف البلد. 

إّن أهداف النادي هو إعطاء إمكانّية للمسّنين قضاء أوقات ممتعة في 
اللعب في النادي، أو االســتماع إلى محاضرات في مواضيع مهّمة 
للمســن. حيث يقوم المجلس بترتيب هــذه المحاضرات التي تتناول 
المواضيع الصّحّية واالجتماعّية، وإرشاد المسّن كيف يقضي يومه 

في الحركة دون الوقوع، وغيرها من الفعالّيات.

قام المجلس في اآلونة األخير  بإجراء بعض الترميمات في مبنى نادي 
المســّنين، ترميمات خارجّية وأيًضا داخلّية  مثل ترميم الحمامات، 
كمــا تّم إغالق الجهة الجنوبّية لمنع الهــواء والبرد، فأصبح المكان 
يليق بآبائنا وأجدادنا ليقضوا فيه أوقاًتا مريحة وممتعة داخل النادي.

نادي المسنين
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جمعّية حامالت الطيب األورثوذكسّية النصراوّية 
افُتِتحت الجمعية عام 1991 ، وفي البداية قامت على عدد قليل من 
سّيدات الطائفة، وكونها جمعّية جديدة واجهتنا صعوبات عديدة منها 

الماّدّية واإلدارّية والمعنوّية.

لبنــاء جمعّيــة جديدة تطلّب ذلــك مجهوًدا ودعًمــا كبيرين في َجمع 
العضوات، لننهض بجمعّية قوّية فّعالة بكّل جوانبها اجتماعّيًا وماّدّيًا 
لدعم الطائفة وأهلها. وال ننكر بأن مجلس الطائفة  له دوٌر أساســيٌّ 

في دعمنا. 
دســتورنا ينــصُّ علــى المحّبــة والتواضــع وخدمــة أهــل الطائفة 
واإلصرار على التقّدم، وهذا بفضل العضوات الفاضالت ودعمهّن 

للجمعية بكّل إخالص ومحّبة، فإّن شعارنا هو:” في الوحدة قّوة”.
قد قُمنــا بفتح حانوت صغير متواضع فيه جميــع اللوازم المنزلّية، 

والمســؤول عــن إدارتــه عضــوات الجمعية. وبعد مــرور بضعة 
ســنوات بدأنا نوّسع نشاطاتنا أكثر، وافتتحنا عّدة فروع للجمعّية في 
قرية الرينة، كفركنا، البعنة، الرامة، كفرياســيف، أبو سنان، عبلين 
وحيفــا، وطبعا هم فروع من القــدس التي هي األم، وقد تكلّلت هذه 

الفروع جميعها بالنجاح.
 

نشــاطاتنا عديدة منها محاضرات ثقافية، كذلك نقوم في عيد الميالد 
وعيد الفصح بتوزيع المؤن للعائالت المستورة، واحتراًما لمشاعر 
هــذه العائالت نقوم بتوزيع المؤن بســرّية تاّمة. كمــا نقوم بواجب 
العضــوات اللواتــي انتقلــَن عّنا على رجــاء القيامة، وذلــك بتقديم 
التعازي أو بدعوة األب بشارة ورور إلقامة الصالة التذكارّية، وقد 

خسرنا منهّن كثيًرا.
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افتتـــاح صف تعليـــم لغـــات
بـادر مؤّخـرا مجلـس الطائفـة األرثوذكسـّية في الناصـرة، بالتعاون 
مـع مجموعـة مـن خّريجـي جامعـات اليونـان، إلـى تنظيـم دورة 

لتعليـم اللغـة اليونانيـة الحديثـة للبالغيـن.

حظيـت الـدورة بترحيـب وإقبـال واسـعين، حيـث يشـارك فيها 23 
مشـتركا مـن النسـاء والرجـال، بمختلـف األجيـال. وقـد تـّم افتتـاح 
الـدورة فـي تاريخ 2/11/2022، وستسـتمر حتى 30/6/2023.
القّيمـون علـى إدارة الـدورة هـم: المدّرسـة والمستشـارة التربويـة 
سـالم خشـيبون )خّريجـة جامعـة أثينـا- لغـة يونانّية وحاملة شـهادة 

تدريـس(، المحامـي لـؤي عبـود )لقـب ثانـي فـي الحقـوق - جامعـة 
أثينـا( والسـّيد نزار خشـيبون )خّريج كلّّية الفنـون الجميلة – جامعة 
أثينـا ومختـّص فـي تصميـم، رسـم وترميـم األيقونـات البيزنطّية(.  

للـدورة، سـيتّم اإلعـالن الحًقـا عـن  الباهـر  النجـاح  علـى ضـوء 
التسـجيل للـدورة للســـــنة القادمــــة، والتـي مـن المخّطـط أن يتـّم 
افتتاحهـــــــا مـع بدايـة السـنة الدراســــية في شـهر أيلـول 2023. 
باإلضافــــــة لذلـك، يقـوم المجلـــــس بدراسـة إمكانيــــة افتتـــاح 

المـدارس.   دورة إضافيـة لطـالب 
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برامـــج وأمسـيات ثقافيـّـة 

محاضرة للبرفيسور عز الدين أبو العيش
“الحكمة والشجاعة في مواجهة التحديات وخلق األمل”

محاضرة عن الصيام

تكريم المخرجــــة مهـــــا حـــــاج وعرض فيـــــلم
“حمى البحر المتوسط”

محاضرة بروفيسور سليم زاروبي بعنوان “األسرار الكونية”
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محاضرة بروفيسور يوسف تيسير جبارين
“التغييرات المطروحة على السلطات القضائية واسقاطاتها علينا”

ورشة عمل لصنع الشوكوالطة

من محاضرة الصيام للكهنة األجاء من محاضرة بروفيسور يوسف تيسير جبارين

معرض رسومات األطفال مع الفنانة حنان مياد

معرض رسومات األطفال مع الفنانة حنان مياد

حفل اشهار كتاب “مطبخنا النصراوي بين الحكايات والذكريات”
تأليف السيدة نهى خوري )أم جرير(

معرض رسومات األطفال مع الفنانة حنان مياد
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من احتفـــاالت األعيــــاد ســنة 2022
لنحتفــل بهذا العيد، عيد قيامة المســيح، ألنه قام وأقام كلّ البشــرّية 

معه. لقد قام وكسر كلّ قيود الموت ومحا كلّ خطايانا

فصُحنا هو عيد األعياد وموســم المواســم وحّتى يوم القيامة ِســرنا 
مع زمن التريودي والصوم األربعينّي وأسبوع اآلالم، مواسم غنّية 
بالتسابيح وصلوات الساعات، الغروب والسحر و “يا رّب القّوات”.

قُِرَعت األجراس ُمعلنة عيد بشــارة سّيدتنا والدة اإلله مريم العذراء 
الدائمــة الطوبــى، عيد كنيســتنا وعيــد الناصرة، فعَبقــت األجواء 
برائحة البخور والطيِب والتســابيح، واســتقبلت كنيسُتنا وفوَدها من 
المصلّين من كاّفة الجنسّيات، وأقيم القداس اإللهي بحضور وبركة 
ســيادة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم وســائر أعمال فلسطين، 
كيريــوس كيريوس ثيوفيلــوس الثالث الكلّي الوقــار، الذي أعطى 

بركته للمصلّين في العيد المقّدس البهيج.
قُرعــت األجراس، وأقبلت جموع المصلّين إلى الكنيســة، يحملون 
ُسعف النخيل واألزهار والزنابق، إّنه عيد الشعانين. “مبارٌك اآلتي 

باسم الرّب”.
في فترة االستعدادات للعيد كان لألطفال وصغارنا األحّباء محّطة، 
حيــث قُّدمت لهــم العروض االحتفالّية، واســتمتعوا في اللعب على 
ألعاب المنتفخات الكبيرة، وفي فعالّيات شــائقة فيها األشغال اليدوّية 

والرسم. وقدّمت مجموعة من شبابنا الواعد ترانيم وموسيقا فصحّية 
شــارك فيها: ثيودورا ورور، بطــرس صالح، مجد كردوش، مجد 
وباسل عّواد. كذلك في أجواء االحتفاالت َقّدمت جوقة البعث الجليلّية 
باقــة من التراتيل الخشــوعّية في كونســيرت “األســبوع العظيم”.
حّل أســبوع اآلالم العظيم فارتفعت فيه أجمــل الصلوات في الِخَدم 
التي أقامها ســيادة المطران كرياكوس والكهنة األجاّلء، فاشــترك 
المؤمنون في صلوات الختن، صالة الزيت المقّدس، خميس األسرار، 
ورّنــم الجميع مشــاركين جوقة البشــارة في يوم الجمعــة العظيم.
في يوم ســبت النور، كان اســتقبال شــعلة النور الفائض من القبر 
المقدس استقبااًل حافاًل مع كّشافة يسوع الناصرّي األرثوذكسّية، فيه 
تباركت الجموع من فيض النور  المقّدس، وقد وصلت شعلة فيض 
النور إلى مستشــفيات الناصرة والمرضى ومؤسســات المســّنين، 
حيث نقلها لهم بفــرح رئيس مجلس الطائفة ومجموعة من أعضاء 

المجلس ليتبارك الجميع بالنور.
وحّل عيد األعياد وموســم المواســم، “فصًحا جديًدا مقّدًسا فاتًحا لنا 
أبواب الفردوس، فصًحا نصافح فيه بعضنا بعًضا”.  فاحتفلنا بفصح 

القائم من بين األموات، فلنفرح ونتهلّل به.
“المســــيح قــــــام من بين األمــــــوات، وداس المـــوت بالموت، 

ووهب الحيــــــاة للذين في القبـــــور”.
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جناز المسيح

جناز المسيح

كونسرت “األسبوع العظيم”

ترانيم وموسيقى فصحّية من شبابنا الواعد

كونسيرت “األسبوع العظيم” - جوقة البعث
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رسيتال البشارةرسيتال البشارة

عيد البشارة

قداس عيد البشارة قداس عيد البشارة
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توزيع النور المقدس لراهبات الكاريس )بيت المسنين(

توزيع النور المقدس للمستشفى الفرنسي توزيع النور المقدس لمستشفى العائلة المقدسة

توزيع النور المقدس لمستشفى الناصرة

استقبال النور المقّدس
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احتفال سبت اليعازار

أحد الشعانين

استقبال النور المقدس

فعاليات األطفال في موسم الفصحأحد الشعانين
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فعاليات األطفال في موسم الفصحفعاليات األطفال في موسم الفصح

فعاليات األطفال في موسم الفصح

فعاليات األطفال في موسم الفصح

فعاليات األطفال في موسم الفصح
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تقع األيقونة المقّدســة لبشارة والدة اإلله في أعلى النبع المقّدس داخل 
كنيسة البشارة للروم األرثوذكس في مدينة الناصرة، ويزورها المؤمنون 
من جميع بقاع األرض. وبدورها تحمل رموًزا الهوتّية عديدة لبشارة 
البشرّية لقدوم العهد الجديد، وقد ُكتبت األيقونة في العاصمة الروسية 

مطلــع  فــي  موســكو 
القــرن التاســع عشــر. 
ُكتبــت األيقونــة بألوان 
ترابّيــة علــى الخشــب 
الُمعّد مــن طبقة جيرّية 
ا. اللــون قد  دقيقــة جــّدً
تعــّرض إلــى تغييرات 
عديــدة،  وتشّوشــات 
كذلك الخشــب والذهب 
بالهاالت الذهبّية، ويعود 
هذا إلى نســبة الرطوبة 
العاليــة اآلتية من الماء 
الطبيعي في أسفل النبع 
المقّدس )بحسب المرّمم 
نــزار خشــيبون، حيث  
تّم ترميــــــــم األيقونــة 

سنة 2014م(.

األيقونـــــة  في  نــــرى 
جبرائيـــــل  المــــــالك 
يتقــّدم بحركــة رشــيقة 
واحترام،  بيــده اليمنى 
النرجس  زهــرة  يحمل 
واليــد األخــرى يرفعها 
الخبر  إعــالن  بحركــة 
البشــارة  وتوصيــل 
والغايــة التي ُحــّدد لها 
اإللهــّي.   التدبيــر  مــن 
اللون  المــالك  يرتــدي 

األخضــر بثــوب داخلّي ليرمز إلى التجديد وإلــى عهد جديد. وأعاله 
ثــوب بّنــّي يرمز إلى التراب الــذي ُجبل منه أبانــا آدم، وهكذا يِصل 
العهد القديم بالعهد الجديد واتحادهما إلعالن البشــارة السارة لخالص 

البشــرّية واإلنســانّية الســائرة نحو االبن وتمّجد هللا االبن المتجّســد.
العذراء تمّثل الكنيســة المصلّّية التي تحبل بالكلمة المتجّســد، ونراها 
تتقّبــل تدبير الــرب ببســاطة قلب. ترتــدي العذراء اللبــاس األحمر 
القاتــم،  ويرمز إلى اإلنســانّية المتألّمة وما ينتظرهــا من وجع وألم. 
العلوّي  اللــون األزرق 
يرمز إلى المعرفة التي 
ال ُتــدَرك بالعقــل وإّنما  
بالقلــب وإلــى مجدهــا 
االلهــي. وفــي أحشــاء 
والــدة اإلله نرى الطفل 
إنســان  بجســد  يســوع 
كامل، والكلمة اكتســب 
جســـــًدا وحــّل بيننــــا 

)يوحنا 14:1(.

نرى أيًضا ظهور اإلله 
وبمفهــوم وعقيدة اآلباء 
للظهــورات  القّديســين 
اإللهية، بأن كّل ظهور 
إلهــّي هو ظهــور غير 
منفصــل لألقانيم الثالثة 
مّعا عبر مجدها الواحد، 
أي كّل ظهور لالبن هو 
أيًضا ظهــور لآلب فيه 
ألن  القــدس،  للــروح 
االبن هــو صورة اآلب 
)يوحنــا 6:14(. اللون 
الذهبي يرمز  االصفــر 
إلى الُملك األبدّي والنور 
اإللهــّي الــذي ال يفنى.
تتمّيــز هذه األيقونة عن 
غيرهــا مــن أيقونــات 
البشارة، ألّنه من النادر 
أن  يصــادف هــذا اإللهــام والوحي اإللهــّي لكاتــب األيقونات، حّتى 
يكتب لنا الرّب المتجّســد من الكلمة، لطفل إنســان في أحشــاء والدة 
االله القّديســة مريم الفائقة قدسها. شفاعات والدة اإلله معكم أجمعين.

أيقونـــــة البشـــــارة
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“المسيُح ُوِلَد فمّجدوه،
المسـيُح أتى من السـمواِت فاسـتقبلوه”

فرٌح مرٌح، ألواٌن أضواء، ضحكات ســرور رضى، أطفال صغار 
مع كبار وجدود. جمَعنا صاحب العيد يســوع الطفل اإلله، ليذّكرنا 

بالمحّبة والعطاء والتسامح.

“المجــد هلل في الُعا، وعلى األرض الســام، وفي الناس المســرة”
الناس التي اجتمعت مســرورة لالحتفال بالعيــد، فرح الميالد الذي 

يعود في كّل عام لُينعش القلوب ويجّدد األمل بالمحّبة والسالم. 

أضأنــا شــجرة الميالد إعالًنــا ببدء الموســم، فكان احتفــااًل ممّيًزا 
جميــاًل، تلــّون بألوان كّل أطياف بلدتنا الحبيبــة الناصرة. وتألألت 
حــارات الروم المحاذيــة بالزينة واإلضــاءة المميــزة التي تعاون 
المجلــس واألهالي علــى تركيبها. وانطلق برنامج ســوق الميالد، 
بعد أن اكتســى ُحلّة جديدة في هذا العــام، فجاء ممّيًزا بمعروضاته 

وأكشاِكِه، ممّيزا بالعروض والِفرق الفّنّية التي واكبت أُمسياِته.
استقبلنا العيد حسب توقيت كنيستنا الشرقّية األم بمعايدات وحلويات، 
وأُشعلت المفرقعات، فابتهج الصغار وفرح الكبار، إّنه ميالد الرّب.

كان موســم الميــالد غنّيــاً بالصلــوات والفــرح، وبعد قــّداس يوم 
العيــد توّجــه الجميع إلى دار المطرانّية، حيث قام ســيادة المطران 
كرياكــوس والكهنة األجاّلء ورئيســا المجلس والهيئة وأعضاء من 
المجلس والهيئة باســتقبال الوفود الرســمّية والشــعبّية، التي جاءت 
لتقّدم التهاني بمناســبة عيد الميــالد المجيد. وجدير بالذكر بأن وفًدا 
مــن المطرانّيــة والمجلس كان قد زار الطوائــف األخرى المحتفلة 

حسب التقويم الغربّي، وقّدم التهاني بمناسبة العيد.

“صار ابًنا لإلنسان لكي يصير بنو اإلنسان أبناء هللا”)الذهبّي الفم(
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

تركيب شجرة المياد النصراوية

تركيب شجرة المياد النصراوية - فعاليات لألطفال

فعاليات االطفال في موسم المياد

فعاليات لألطفال في موسم المياد

فعاليات لألطفال في موسم المياد
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إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية

حفل استقبال إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية

إضاءة شجرة المياد النصراوية

فرقة صّوان - إضاءة شجرة المياد النصراوية
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إضاءة شجرة المياد النصراوية

الفنانة ســـما شوفانـــي - مهرجان الميادالفنانة نهلــة سوســان - مهرجان المياد

مهرجان المياد - جوقة مرنمو المهد مهرجان المياد - فرقة أندور للرقص الشعبي
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

الفنان هانـــي متواســـي - مهرجان الميادالفنانة أســـيل قردحجـــي - مهرجان المياد

الفنان تـــامر نفـــار - مهرجان الميادالفنان خليـــل أبو نقـــوال - مهرجان المياد

فرقة زرياب - مهرجان المياد

الفنانة رينا كردوش - مهرجان المياد

دي جي بيشـــو - مهرجان المياد

الفنان لؤي سروجي - مهرجان المياد
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مهرجان المياد - فعاليات أطفال

مهرجان المياد - فعاليات أطفال مع عرين شداد

مهرجان المياد - فعاليات أطفال مع فرقة المجد

مهرجان المياد - فعاليات أطفال

مهرجان المياد
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مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة

مهرجان المياد - نهائي بطولة كأس العالم

مهرجان المياد

مهرجان الميادمهرجان المياد

مهرجان المياد

مهرجان المياد

مهرجان المياد

مهرجان المياد - سرية كشافة ومرشدات يسوع الناصرّي
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زيارات تهنئة بالعيد

زيارات تهنئة بالعيد

زيارات تهنئة بالعيد

معايدة دير الفرنسيسكان

معايدة بطركية الروم الكاثوليك

معايدة الكنيسة اإلنجيليةمعايدة الطائفة المارونية

معايدة بطريركية الاتين
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كــل عـــام وأنتـــم بخيــــر

مجلــس الطائفــــة األرثوذكســـّية
الناصــرة


