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ادخل فرح سيدك

المجد-   له   – المسيح  وسيدنا  معلمنا  قالها  عبارة  هي 
سلمها  التي  الوزنات  استثمار  أجادا  اللذين  للعبدين 
اياهما سيدهما والتي وردت في انجيل متى 25: 14-
30، نستذكر هذه القصة اليوم ونحن نحتفل باصدار 
تشكل  التي  »السراج«،  مجلتنا  من  الأول  العدد 
التي  الجمعية  وبرامج  يع  مشار من  جديدا  مشروعا 
تعمل منذ سبع سنوات على خدمة طلابنا الجامعيين 
بالأساس والمجتمع عامة. انها وزنة أخرى منحنا اياها 
خدمة  في  الوزنة  هذه  باستثمار  نقوم  ونحن  الرب 
الرب والمجتمع، ونأمل أن لا نحافظ عليها فحسب بل 
أن نضاعفها عملا بمقولة السيد » فإّن من له يُعطى 

فيزداد«.

المستقبل،  رسل  جمعية  تصدرها  مجلة  »السراج« 
للكنها في الواقع هي مجلتكم، مجلة كل عائلة وفرد في 
تكون كذلك  أن  نطمح  ورعايانا،  وبلداتنا  مجتمعنا 
منكم،  والدعم  الرعاية  تجد  لم  اذا  يتحقق  لن  وهذا 
لنا كمجتمع وحلقة  حتى تصبح منبرا وصوتا ومرآة 
وصل بين أطرافه ومركباته. لم يكن سهلا اصدار هذا 
العدد، للكن بقوة ايماننا واتكالنا على الخالق، وبدعم 
سواء  الوزنات  وأصحاب  ية  التجار المصالح  أصحاب 
واستثمرنا  سرنا  معرفية،  أم  ثقافية  أم  مادية  كانت 
تلك الوزنات وها نحن نعيدها اليكم مضاعفة، شجرة 
بالعلم والمعرفة والثقافة عّل كل فرد يقطف  مثمرة 
ما يناسبه منها، بانتظار مردود ما حصلتم عليه حتى 

تعّم الفائدة    

أي مسيحي لهذا الزمن؟

في  صباح  ميشيل  البطريرك  غبطة  يطرحه  سؤال 
كتابه »خواطر يومية من القدس«، وهو مدرك بأننا 
الزمن  هذا  في  مختلف  مسيحي  انسان  الى  نحتاج 
المعقد والصعب، الى انسان مسيحي محب.. انسان 
انسان  العصر،  تقلبات  في  يعيش  كيف  يعرف 
جديد يعرف كيف يمارس »حضارة الحب«. ومن 
في  ية  تفكير لقاءات  الى  غبطته  بادر  المنطلق  هذا 
المسيحي  للانسان  يطة  بهدف رسم خر مواقع،  عدة 
العربي في بلادنا، لا تبقى في  ردود الفعل وتنتقل 

للفعل والمبادرة، ومن أهم ما يراه غبطته أن يبتعد 
والتسول،  والشكوى  البكاء  عن  المسيحي  الانسان 
يعيش ايمانه بجد، وأن  وأن يكون انسانا مؤمنا بحق و
وبنفسه  أولا  ّله  بال� واثقا  الجبال،  يك  تحر على  يقوى 
ثانيا. وهذا الأمر يستدعي أن تكون الجماعة المسيحية 
ية اقتصاديا ومكتفية ماليا، وهذا لا يتأتى إلا من  قو
للمستثمر  يكون  استثماري،  تشكيل صندوق  خلال 
فيه فائدة وعائدات، والمحتاج يأخذ حاجته بعيدا عن 
الصندوق  هذا  ادارة  على  يقوم  و اليد،  ومد  الذل 
رجال أعمال واقتصاديون يديرونه بشفافية وايمان.. 
يع عديدة بانتظارنا، وسنقوم في  أفكار كثيرة ومشار
تحقيقها  يتم  ومناقشتها حتى  بمتابعتها  »السراج«  مجلة 

وهذا ليس بمستحيل.

مبادرة الموصل تعزز الثقة بالعيش المشترك

في  الموصل  أبناء  المسلم  الشباب  من  مجموعة  مبادرة 
العراق، بتنظيف الكنائس واعادة نصب الصلبان على 
أشقائهم  ودعوة  الكنائس،  أجراس  وقرع  شواهدها 
انما تؤكد  فيها،  للصلاة  لبلدهم ولكنائسهم  المسيحيين 
على دور المسلم في الدول العربية باعادة الثقة وشعور 
العرب  المسلمين  دعم  بدون  للمسيحي،  الأمان 
العودة  تكتمل  لن  العرب،  المسيحيين  لأشقائهم 
ولن يتحقق العيش المشترك. ان مبادرة أبناء الموصل 
حقيقة  وتجعله  المشترك  العيش  مبدأ  تعزز  المسلمين 
وليس شعارا. بورك في شباب الموصل الذين قهروا 
والطائفية،  والظلامية  ية  التكفير داعش  دعوات 
والذين أكدوا أن الانتماء للعروبة هو النهج الضامن 
يمة بعيدا عن الانتماءات الصغيرة التجزيئية،  لحياة كر
وهي مناسبة للشباب المسيحي باعادة النظر بدعوات 
المشرق  افراغ  تريد  والتي  الغريبة  والرحيل  الهجرة 
فيه،  الأساس  المركب  المسيحيين  أبنائه  من  العربي 
بديل  لا  التي   وبلادنا  بأراضينا  التشبث  وضرورة 
إلا مع اخوتنا  لا يكون  المشترك  فالعيش  لنا عنها، 
لا  والأمان  والأمن  العرب،  والدروز  المسلمين 
يتحقق للمسيحي إلا مع أخيه المسلم والدرزي، فكل 
الخيارات الأخرى فاشلة ومدمرة، ولا يبقى الا هذا 

الخيار الطبيعي والأصيل. 

رئيس التحرير

أول الكالم
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ياد شليوط أعد وأجرى اللقاء: ز

تزامن صدور العدد الأول من مجلتنا »          «، مع حلول عيد 

الميلاد المجيد، واحتفاء بالمناسبتين ارتأينا أن يكون اللقاء الأول 

مع سيادة المطران جورج بقعوني، أسقف أبرشية عكا وحيفا 

والناصرة وسائر الجليل للروم المللكيين الكاثوليك، الذي استقبلنا 

بكل ترحاب في دار المطرانية في حيفا، وكان هذا اللقاء.

يتعلق  فيما  وخاصة  متشائم،  أم  متفائل  سيادتكم  السراج: هل 

في  يحدث  ما  على ضوء  الشرق  في  المسيحي  الوجود  بمستقبل 

السنوات الأخيرة؟

يتناقص  العدد  فان  والاحصاءات  الأرقام  موضوعيا وحسب 

نسبة الى القرن الماضي، نسبة الى سائر الديانات. وبما أني لست 

المنطقة  تاريخ  أنه وعلى مدى  الى  الاشارة  يمكن  للكن  مؤرخا 

وخاصة منذ نشوء المسيحية فيه، فان أعدادهم شهدت صعودا 

ونزولا، للكن الشرق لم يخل مرة من المسيحيين، وساهم في 

ذلك تنقلات الشعوب ونرى في الشرق تنوعا دائما ولا أحد 

بالرب،  ثقة  للكن لدي  يمكنه معرفة ماذا سيحصل مستقبلا. 

بأنه لن يخلي هذه الأرض من الوجود المسيحي، فوجودنا هنا 

رسالة. ما يخيفني حقا علاقتنا مع المسيح وليس عددنا، فهل 

المسيحيين مقتنعين بالانجيل ويسوع؟

2014، أي  أبرشية الجليل في عام  السراج: عينتم أسقفا على 

يا  ضرور ترونه  ومالذي  اليوم،  ذلك  منذ  حققتموها  أهداف 

للتحقيق ولم يتم بعد؟

يا،  يات: روحيا، رعو كانت لدينا أهداف على عدة مستو

مع سيادة المطران جورج بقعوني، 
أسقف أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم 

الملكيين الكاثوليك
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أمين عنبتاوي 
رئيس بلدية شفاعمرو 

 ســــعـيـدة 
ً
نتمنى لكم ولعـائ�تـــــــكم أعـيــادا

مليئة بالخير والبركةرافعين دعواتنــا الى اللــه 
أن تكون للشفاعـمـريين أجمعين ســنــة مليئة 
بــــــالمـحـبـــــة والّســــــــــــــــــ�م والطــــمــأنيــنـــة

بمـنـاسـبــة 
عيد الميالد المجيد

 ورأس السنة الميالدية 

ه فـــــــي ا�عـــــــــــــالــــــــــــي 
ّ
المــــــــجــــــــــد لل

وعلى ا�رض الّس	م وفي الناس المسّرة
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تحققت  أهداف  هناك  وغيرها.  اللكهنة  تنشئة  مالية،  إدارة 

بشكل أسرع من غيرها. من حيث العمل الرعوي فقد زرت 

معظم الرعايا وأتابع في هذه المرحلة تلك الزيرات للوقوف على 

بالمطران  يتعلق  العمل روحيا لا  فيها عن كثب.  القضايا  أهم 

لوحده، وهناك مبادرات هامة مثل مجموعة الصلاة في التخنيون 

من حيث  اللكهنة.  ومساعدة  بالتعاون  يتم  و أمر جديد،  فهذا 

الادارة المالية من المعروف أن الأبرشية تلتزم بتوجيهات اللكرسي 

الرسولي وتسير بموجب الأنظمة المتبعة، وقد خّف العجز المالي 

كثيرا في هذه الفترة، حيث تعمل به لجان فرعية بشكل منتظم، 

تنشئة  الرعايا. وعلى صعيد  في كل  ية  نظام مجالس رعو ولدينا 

اللكهنة هناك دعوات جديدة من الجليل، وننسق في هذا الأمر 

يكي في بيت جالا كما نرسل البعض في بعثات  مع المعهد الاكلير

الى روما.

كما ننوي تحقيق متابعة المسيرة بتنسيق مع سائر الكنائس، فبناء 

المللكوت عمل مستمر، ولا يمكنني القول أننا وصلنا الى النهاية، 

ويبقى أكثر ما يشغلني هو الهم الرعوي والروحي.

بين  التعاون  أهمية  الى  للكم  خطاب  أول  في  أشرتم  السراج: 

هذا  مستوى  عن  راضون  أنتم  هل  والاكليروس،  العلمانيين 

التعاون، وأين يكمن الخلل، وكيف تجب معالجته؟

التعاون كان موجودا دائما، للكن ربما شهد مؤخرا دفعا أكبر 

اقتصادية،  ية،  بو تر العلمانيين:  من  لجان  لدينا  عليه.  كان  مما 

جهتنا  من  العلمانيين.  أحد  مؤخرا  تسلمها  العائلة  ولجنة  طلابية 

نشجع العلمانييين على أخذ دورهم ونمنحهم الفرصة ليدخلوا في 

وأحيانا  اللكهنة،  بعض  أحيانا تجد حذرا من جهة  اللكنيسة. 

تجد محاولات لدى بعض العلمانيين لتجاوز دورهم المتفق عليه 

تغيير  يتطلب  معا  والعمل  التعاون  ان  اللكنسية.  الأنظمة  في 

فنحن  وعموما  عليه  نعمل  ما  وهذا  مغلوطة  وعقليات  مفاهيم 

راضون عما يحصل في هذا المجال.

في  المسيحي  الانسان  أمام  كثيرة  تحديات  هناك  السراج: 

لمواجهة  اللكنيسة  تعمل  ماذا  المركبة،  ية  الهو وأولها  اسرائيل، 

تلك التحديات؟

السياسي  المجال  في  ينشطون  الذين  العلمانيين  دور  يأتي  هنا 

خاصة، هم عليهم اعلان موقفهم، فالمسيحية ايمان وقيم. للكن 

بتحديد  يقوم  المواطن  الدول  في كل  الانسان،  بيد  ية  الهو قرار 

هويته، بينما اللكنيسة تقدم المسيح والقيم، ولست أنا المسؤول 

ية.  عن تحديد الهو

إلا من خلال  يتهم  يعبر عن هو ما  لم يجدوا  المسيحيين  بعض 

بالخطيئة  يعيش  من  هناك  صحيح.  غير  أمر  وهذا  اللكنيسة 

يمثل  من  المسيحيين.  ممثل  أنه  ويدعي  يقدس  ولا  يصلي  ولا 

الانجيل،  يعيش  أن  يحاول  أو  يعيش  هو من  المسيحيين حقا 

يترجم هذه العلاقة مع المسيح في علاقاته اليومية، في مكان  و

العمل، مع العائلة ومع الآخر عموما.

السراج: العلاقات مع أبناء الديانات والمذاهب الشقيقة، هل 

والرئاسات  القيادات  على  يتوجب  وماذا  وثابتة،  مصانة  هي 

الروحية أن تفعل في هذا المجال لتمتين تلك العلاقات؟
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فانه ليس خفّيٌ إلاّ سيَظهر، ولا مكتومٌ إلاّ سيُعلن
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عيد الميالد المجيد

وعيد رأس السنة المباركة

آملين أن تعود هذه األعياد وقد نال جمهور العاملين كافة 

حقوقه، وساد بالدنا ومنطقتنا السالم العادل والشامل وقد نعمت 

بالطمأنينة واألمان.

حسيب عبود
رئيس لواء الجليل المركزي في الهستدروت

باسمي وباسم أعضاء وموظفي لواء الجليل المركزي في 
الهستدروت أتقدم بأجمل عبارات التهاني والتبريكات 

بمناسبة حلول 
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باسمي وباسم أعضاء وموظفي لواء الجليل المركزي في 
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كانون األول 2017فانه ليس خفّيٌ إلاّ سيَظهر، ولا مكتومٌ إلاّ سيُعلن 10

الرئاسات  صعيد  على  يات.  مستو عدة  على  علاقات  هناك 

الروحية يمكن القول أنها ممتازة، حيث نلتقي ونتبادل الأفكار. 

على مستوى المسؤولين المحليين من خلال المجالس المحلية والبلدية 

فهناك علاقات من التعاون والتشارك، حيث تساهم في البناء 

وتحسين روح التعاون والتحرر من الخوف من الآخر. في الحياة 

اليومية العادية من الضروري الاستثمار في هذه العلاقات كل 

من موقعه. لدي خبرة من وجودي في صور حيث كنا نتبادل 

بيوتنا  في  المختلفة  بالأعياد  التهاني والاحتفال  يارات وتبادل  الز

وعائلاتنا. هذا ضروري لأن الكائن البشري يتجه نحو الفردانية 

من منطلق حالة اجتماعية وهذا ما نشاهده في السنوات الأخيرة 

مما يجعلنا نحتاج لبذل جهود أكبر في التقرب من الآخر. 

عن  النزول  تأبى  المسيحية  الأهلية  المدارس  قضية  السراج: 

جدول أعمالنا، ومسألة العلاقة مع الدولة والاعتراف بالمدارس 

ومسألة الأقساط ورفع الأعباء 

عن الأهالي، كيف نخرج من 

هذه الحفر سالمين؟

المطلق  الحكم  نعتمد  نحن 

اما  أي  حياتنا،  في  والشمولي 

حكما  نقدم  ولا  صفر  أو  مائة 

عينيا وموضوعيا. هناك مشاكل 

منها  القرار  بأصحاب  تتعلق 

اليوم  القديمة.  ومنها  المستحدثة 

نحن في تفاعل مستمر، على مستوى العلاقة مع الدولة فهي تغير 

من قراراتها واجراءاتها التي تتعدل وفق الحكومة والوزير، الآن 

نتعامل مع الاجراءات الجديدة ونحاول أن نكون معا ككنائس 

صفا واحدا، وهذا يتطلب التوافق في الآراء في الأمور الأساسية 

على الأقل. حصل تطور في دور الأهل في بعض الأمور ونحن 

لم نكن مهيئين ككنيسة أمام كل الضغوط، اليوم أخذنا الخبرة 

بآلية عمل جديدة وبمساعدة أشخاص أصحاب  وتأقلمنا ونتعامل 

خبرة. كثير من الأهل يقولون أنهم يمثلون جميع أولياء الأمور، 

ومع احترامي ليس هناك من يمثل كل الأهالي. وأقول يجب 

في  واعتمدناها  أصدرناها  التي  ية  بو التر ية  الرؤ على  تطلعوا  أن 

بالنسبة  فكرنا  يظهر  وفيها  مؤخرا،  الكاثوليك  الأساقفة  مجلس 

للمدارس والعلاقات والوظائف. وكما يحدث في الرعايا كذلك 

في المدارس، بعض الأهل يظنون أن المدرسة مللكهم وهناك 

بعض المديرين أو الأكليروس لا يرغبون بتدخل العلمانيين. 

بالنسبة للأقساط، نحن في حوار مع الدولة لمعرفة استحقاقات 

أن  منك  يتطلب  العلم  من  معين  مستوى  تريد  عندما  الأهل. 

مواجهة  في  ليس  على جهتين  يناضلوا  أن  الأهل  على  تساهم. 

اللكنيسة فقط، بل عليهم مواجهة الدولة أيضا، ولا يكفي القول 

أنه لا يحق لللكنيسة أن تجبي رسوما. ليس لدينا هدف تجاري 

من وراء المدارس. عندما نصل للقناعة معا عندها ترتاح النفوس 

وتبقى مؤسساتنا التي نريدها. ربما يتطلب هذا اشراك عدد أكبر 

يعيق  العلاقة  في  المتبادل  الحذر  للكن  الأمور.  في  الأهل  من 

التعاون والذي هو مفيد لنا. 

الميلاد  عيد  عشية  السراج: 

الناس  أن  ترون  هل  المجيد، 

ومن خلال احتفالات الأعياد 

والطقوس العديدة التي نشهدها، 

السيد  يدركون  تراهم  هل 

المسيح ورسالته على حقيقتهما، 

وكيف يمكن لنا أن نجعل العيد 

يأخذ طابعه الروحي الى جانب 

المادي؟

الأعياد شكلت محطات من حياة يسوع. وحتى نستعد للعيد، 

ياضات الروحية، التوبة وعندما  علينا ممارسة الصوم، الصلاة، الر

يأتي العيد نحتفل به. كما الجسد يشارك في التحضير وهو يفرح 

بالعيد أيضا، بقي الجسد وزال التحضير الروحي وفقد معناه.

العيد وليس قبله. قبل أن  رفع الأنخاب يجب أن يكون بعد 

يل،  يأتي العيد نرى الاحتفالات وشرب الأنخاب وقدوم بابا نو

يفقد  وهنا  يات  الحلو يتناول  والجسد  روحي  استعداد  يعد  لم 

الاستعداد للعيد قيمته.

رسالتي للجميع أنكم بذلتم وقتا لكل أمر في حياتكم، للتعليم، 

المستقبل  رسل  جمعية  لأعضاء  أتمنى 

ياكم، والمستقبل دائما  ا�توفيق بأعما�لكم ورؤ

تتعرفوا  أن  عليكم  أنتم  المسيح،  ايجابي مع 

إلى المسيح وأقول �لكم ذلك بمحبة، عندها 

يمكن أن تغيروا كثيرا من الأمور.  

“

”
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ياضة وغيرها يجب أن نخصص  الر الموسيقى،  المواهب،  لتنمية 

قتا للمسيح واستثمار ذلك بالاستعداد الروحي. المسيحية ليست 

عواطف وشعور فقط، الفرح بيسوع تحول الى مادي. عليك أن 

تحضر نفسك وجسدك بالصلاة والكلمة.

السراج: ما هي رسالتكم لأبنائكم المسيحيين عموما في عيد الميلاد 

المجيد؟

عيد الميلاد هو العيد والناس خلطت رأس السنة معه. مشكلة 

الأولية منذ الوعي على التاريخ البشري استعمل الانسان ذكاءه 

لتطوير حياته، أمام محدوديته أمام الطبيعة أقام ملاجىء وغيرها 

ولم  الانسان  به  يتطور  لم  أمر واحد  النقل وللكن  طور وسائل 

ّله يعرف مشكلة الانسان وهي الشر  يعالجه رغم كل ذكائه. ال�

وأرسل لنا ابنه ليخلصنا. مشكلتنا الأساسية الشر، مستوى القتل 

اليوم والسرقة والزنا زاد، لو كان العلم هو الحل وأنا مع العلم، 

لم يحدث.  هذا  للكن  والخطايا  المشاكل  تخّف  أن  لكان يجب 

ليخلصكم  حياتكم،  في  فرصة  وامنحوه  يسوع  لخلاص  استعدوا 

كلنا  نحن  نفوسنا.  لتخليص  ثمنا  حياته  دفع  التي  الخطيئة  من 

ليس  تدمرني.  الخطيئة  أن  أعرف  أن  يجب  لخلاص.  بحاجة 

في  أعيش  عندما  الأهم  اليومية  والأمور  العامة  المخاوف  فقط 

لليهود  يسوع  قال  عندما  الموت.  في  أعيش  أن  معناه  الخطيئة 

كل من ارتكب خطيئة بات عبدا لها فان حرركم الابن كنتم 

حقا أحرار. وأريد حريتي لأكون مكتفيا وتحقيق ذاتي المخلوقة 

ّله ومثاله، عندما أريد تحقيق ذاتي يجب أن أحقق  على صورة ال�

ّله أكون حرا. أنا  ّله في حياتي، وعندما أحقق صورة ال� صورة ال�

كانسان عندي محدودية في حياتي وذاتي حتى ترتاح يجب أن 

تقترب  تعبانا وعندما  ابتعدت عنها أكون  الصورة وكلما  تحقق 

أن  الجميع  من  ونطلب  علينا  كبير  دمارها  الخطيئة  ترتاح.  منها 

ننتبه. المسيحية عند يسوع ليست كبتا وعقدا نفسية ولا أنظمة، 

هي علاقة بيسوع المسيح.

السراج: أي كلمة وتوجيهات تقدمونها لمجلة »السراج« وجمعية 

رسل المستقبل ولقراء المجلة في عددها الأول؟

ياكم،  أتمنى لأعضاء جمعية رسل المستقبل التوفيق بأعماللكم ورؤ

إلى  تتعرفوا  أن  عليكم  أنتم  المسيح،  مع  ايجابي  دائما  والمستقبل 

المسيح وأقول للكم ذلك بمحبة، عندها يمكن أن تغيروا كثيرا من 

الأمور.  

وبالنسبة لمجلة »السراج« فنحن ينقصنا وسيلة اعلام تتحدث عن 

الأمور الايجابية وخاصة التي لا توجه الأضواء نحوها. أتمنى أن 

تكونوا استثناء وتحدثونا عن الايجابيات فالسلبيات كثيرة رغم 

أهمية الحديث عنها، الا أننا نحتاج للايجابيات وتشجيعها. وهنا 

أستذكر ما قاله المرحوم البطريرك هزيم لوسائل الاعلام في لبنان 

عن  لنا  تتحدث  لوسيلة  نحتاج  فنحن  للأوادم«.  يون  تلفز »بدنا 

القيم وأهميتها، عن الفرح والسلام، نريد شيئا يبني. نحن أضعنا 

البوصلة، أتمنى أن تساعدوا من خلال مجلتكم، على ارشاد الناس 

الى الايجابيات. وأتمنى للكم كل خير في رسالتكم.
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بقلم: البطريرك ميشيل صبّاح

»كونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام« )2 قورنتس 13: 11(.

فلسطين  في  الأحباء  الأرثوذكسية  اللكنيسة  في  إخوتي  إلى 
وللكن  لمخاطبتكم.  حق  لي  يكون  لا  قد  وإسرائيل.  والأردن 
فهي  أورثوذكسية،  فقط  ليست  القضية  أن  أكرر  ثانية  مرة 
كنيسة  جميعنا  أن  وأعتبر  ووطنية.  وفلسطينية  مسيحية  قضية 
الأرض  كنيسة  في  واحدة  بروح  ينبض  واحد  قلب  وجميعنا 
المقدسة، وفي هذا الوطن الذي قضي فيه علينا حتى الآن بالموت 
وبالحرب، ونريد أن نجد في كنائسنا أمام هذا الموت المهدد لنا 
في كل لحظة روحا يسندنا ويمدنا بالحياة. وقد جاءت قضية بيع 

الأوقاف لتزيد من صعاب واقعنا الإنساني اللكنسي والوطني.

ومؤمنيها  رؤسائها  وجميع  الأورثوذكسية  لللكنيسة  محبة  وبكل 
أتكلم. شاهدت الحلقتين في نقاش قضية بيع أوقاف اللكنيسة، 
على قناة الميادين وعلى قناة »معًا«- بيت لحم. وفي كلتا المقابلتين 
تكلم رجال صادقون غيورون على اللكنيسة وعلى الوطن، وعلى 
أرض اللكنيسة وأرض الوطن التي تباع. وللكن بدا لي، وأرجو 
أن أكون مخطئًا، َشبَُح واقع جديد خطير وهو شبح الانقسام 

بين مؤيّد لرئاسة اللكنيسة ومعارض.

نا مع ضرورة الحل لهذه القضية، وكلنا نرى أن كل الرؤساء  ُّ كل
ولوقف  الحل،  لوجود  المسؤولية  يتحملون  والمدنيين  اللكنسيين 

على  جميعًا  نكون  أن  وأرجو  والوطن.  اللكنيسة  استنزاف 

موقف واحد وهو أن الانقسام في اللكنيسة ليس هو الحل على 

الإطلاق. نصيحتى، وكلنا قلب واحد، ووطن واحد، أن نبقى 

على رأي واحد ،كما قال الرسول بولس: »أنَاِشدُكُم بِالمِسيح وَبِمَا 

أفَةِ أن  َّ َنَاِن وَالر وِح، وَبِالح ُّ ةِ مِن إقنَاٍع، وَبِالمشَارَكَةِ فِي الر َّ فِي المحَب

وَقَلٍب  وَاِحدَةٍ  ةٍ  َّ تَكونُوا عَلَى رَأٍي وَاِحٍد وََمحَب وا سُرُورِي بِأن  ُّ ِم ُت ت

وَاِحدٍ وَفِكرٍ وَاِحٍد« )فيلبي 2: 5-1(.

أنا أرى أن السلطة المدنية في الأردن وفي فلسطين لم تقم بعد 
بما يمكن أن تقوم به للبت في هذه القضية، وهي المسؤولة عن 
الوطن، والمسؤولة عن كل ما هو »وطن« في روحانية اللكنيسة. 
يسار في الطرق القانونية والسياسية واللكنسية الممكنة، لوجود 
واحدة،  الجليلة  الأورثوذكسية  اللكنيسة  تبقى  أن  على  الحل، 
غذاء  فيها  يجدون  أبنائها  وجميع  أبنائها،  جميع  وتشارك  تحتضن 
الروح وقوة البقاء في الوطن. وفي هذه المرة، مع اشتداد الأزمة، 
ارجو التوصل إلى موقف حاسم يبعث روحا جديدا في مواقف 
فيقدم  والمدنيين،  اللكنسيين  القضية،  هذه  في  المسؤولين  كل 
الواحدة غذاء الروح،  اللكنيسة  للمؤمنين في  الرؤساء الروحيون 
يوقفون بصورة نهائية كل أزمة في المستقبل بين الروح والمادة،  و

وبين اللكنيسة والوطن والمواطنين.

إلى إخوتي في الكنيسة 
األرثوذكسية باألرض المقدسة

منح غبطة البطريرك ميشيل صباح، الشهر الماضي جائزة ياسر 
ّله، في  عرفات للتميز، من قبل »مؤسسة ياسر عرفات« في رام ال�
ية الثالثة عشرة على استشهاد القائد ياسر عرفات،  الذكرى السنو
حسين،  محمد  الشيخ  فلسطين  مفتي  معه  الجائزة  على  وحصل 

لدورهما البارز في خدمة فلسطين والقدس.
وقال:  عرفات،  ياسر  لمؤسسة  بالشكر  صباح  البطريرك  وتقدم 
إننا نسعى  لها رمز كبير، حيث  محمد حسين  الشيخ  وقفتي مع 
يفرق  لا  ومواطنا  إنسانا  الفلسطيني  المواطن  فيه  يكون  لواقع 
بين فلسطيني وآخر شيء سوى كفاءته، إننا مؤمنون، مسلمون 
إسلامه  في  لربه  مخلصا  المسلم  يكون  أن  نريد  ومسيحيون، 

لا  الدين  في  والإخلاص  مسيحيته،  في  لربه  مخلصا  والمسيحي 
أن  لنا  يقول  رمز  معا  اليوم  ووقفتنا  ومؤمن،  مؤمن  بين  يفرق 
فيه كل  يكون  الذي  اليوم  إلى  لنصل  العقبات  ونتجاوز  نسعى 

فلسطيني، فلسطينيا وإنسانا.
ية ودولة مستقلة  ّله، هو حق وعدل وحر وأضاف أن »سلام ال�
والقدس عاصمة، وصلاتنا في القدس العاصمة من دون تصاريح”.

البطريرك صباح يحصل على جائزة ياسر عرفات
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منذ أن ابتدأ برنامج رواد التعليم العالي التابع لمجلس التعليم العالي 
بادارة ابن شفاعمرو المربي والأستاذ أشرف فؤاد جبور، عمله 
ومرافقة  الجامعية،  الدراسة  على  المقبلين  يين  الثانو طلابنا  بين 
طلابنا في المعاهد العليا من جامعات وكليات في البلاد، منذ 
ويتوسع  والانجازات  النجاحات  يسجل  وهو  قليلة  سنوات 
وينتشر في بلداتنا العربية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، 
بفضل جهود ونشاط مدير البرنامج العام الأستاذ أشرف جبور 
وتفان،  باخلاص  يعملون  الذين  والمركزات  المركزين  وطاقم 
للحياة  انتقالهم  عملية  وتسهيل  وارشادهم  ودعمهم  طلابنا  لدعم 
الأكاديمية. وفي هذا اللقاء السريع الذي أجرته مجلة »السراج«، 
الصادرة عن »جمعية رسل المستقبل« التي تهتم بطلابنا الجامعيين 
ودعمهم لمواصلة تعليمهم، يطلعنا الأستاذ أشرف جبور على أهم 

انجازات برنامج رواد في العام الأخير. 

في  العرب  طلابنا  تواجه  التي  التحديات  هي  ما  السراج: 
المعاهد العليا؟

التي  اللحظة  منذ  الطلاب  يواجهها  التي  التحديات  إن  جبور: 
الأحيان  بعض  وفي  كثيرة،  العالي  التعليم  حلم  بنسج  يبدأون 
باختيار  الصعوبة  تبدأ  البتة.  سهلا  ليس  أمرا  يكون  تخطيها 
الموضوع المناسب بحسب ميول الطالب وتحصيله وتستمر حين 
يسعى بتخطي امتحانات القبول والتصنيف المتنوعة. يقف الطالب 
حائرا وتائها ونتيجة عدم تلقي الارشاد المناسب، سرعان ما يقرر 
برنامج  جاء  وهنا  الجامعة.  وترك  حلمه  عن  والتخلي  الاعتزال 
تقف  عقبات  تخطي  على  الطلاب  ليساعد  العالي  التعليم  رواد 
سلة  ضمن  العالي  التعليم  مؤسسات  الى  للوصول  يقهم،  طر في 
خدمات واسعة يقدمها البرنامج، من خلال المركزين الذين يعملون 

يات ومع الخريجين. في الثانو

السراج: من يشرف على البرنامج من قبللكم؟ 

جبور: تشرف على البرنامج لجنة توجيهية، ترأسها البروفيسور فاديا 
لتوسيع  العالي  التوجيه  لجنة  عن  متفرعة  وهي  الهيجا  أبو  ناصر 
العربي من  المجتمع  وتمكين  العالي  للتعليم  السهل  الوصول  عملية 
الأكاديميا والتي ترأسها البروفسور منى مارون. أما الأمور العملية 

فيقوم بها طاقم من المركزين والمركزات والمرشدين والمرشدات 
والمدن  السكنية  والتجمعات  القرى  في  والمنتشرين  باشرافي، 

العربية والمختلطة. 

السراج: ماهي الخدمات التي يقدمها البرنامج عدا عن المنح؟

تنظيم  على  والمركزات  المركزين  البرنامج من خلال  يعمل  جبور: 
يين،  المعارض التعليمية للمعاهد العليا في البلاد أمام طلابنا الثانو
الكليات  الى  يارات  وز ومحاضرات  عمل  ورشات  تقديم 
لكل  فردي  بشكل  محوسب  ميول  فحص  وتمرير  والجامعات، 

طالب من طلاب الصفوف الثانية عشرة. 

السراج: أين يعمل البرنامج وما هي نجاحاته؟

الى  ية ومدينة عربية وقد وصلنا  اليوم في 65 قر جبور: نعمل 
قرى النقب حتى غير المعترف بها. وأهم نجاحاتنا للعام الحالي 
العليا في  المعاهد  العرب في  الطلاب  أننا حققنا قفزة في نسبة 
اسرائيل بنسبة %2 لتصل نسبة الطلاب العرب الى %17 من 
بين الطلاب الدارسين في اسرائيل، وهي نسبة محترمة خاصة اذا 

علمنا أنه بالمقابل لم يطرأ ارتفاع في نسبة الطلاب اليهود.

وهذا الأمر تحقق بفضل عمل مركزات برنامج التعليم العالي في 
الوصول  كيفية  في  الطلاب  وتوجيه  العربية،  والقرى  المدن 
العربي  الطالب  أمام  العوائق  تذليل  على  والعمل  للأكاديميا 

وتخطيه للحواجز والعوائق.

المنحة  ما هي هذه  ارتقاء،  منحة  أعلنتم عن  لقد  السراج: 
وما هو تأثيرها؟ 

يادة عدد منح »ارتقاء« الى 775  جبور: تمكنا هذا العام من ز
منحة بينما كانت في العام الماضي 650 منحة، وهي ممولة من 
قبل الحكومة الاسرائيلية وخاصة بالطلاب العرب. ومنحة ارتقاء 
مخصصة لطلاب اللقب الأول في مواضيع ذات أفضلية لأفق 
التشغيل مثل العلوم الدقيقة والهندسة والاقتصاد وعلم النفس، 
مما شجع الطلاب على الانتقال من مواضيع العلوم التقليدية في 
يادة المنح  العامين الأخيرين، مما اقنع مجلس التعليم العالي على ز
لمن  اليه، وذلك  التشغيلي وهذا ما سعينا  وفق مقاييس الأفق 
يدرس فقط في الجامعات الاسرائيلية حيث يحصل على منحة 

األستاذ أشرف فؤاد جبور، مدير عام برنامج رواد التعليم العالي 

أناشد الطالب عبر مجلة »السراج« 
بالتسجيل لبرنامج رواد الهايتك
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معرض حبيب عوكل للميالد

ان كنتم تبحثون عن األروع واألمجل واألفضل نحن العنوان 

تصميم واسترياد بام يريض أذواقكم

شفاعمرو - المنطقة الصناعية- هاتف: 8800812-050/ فاكس: 04-9862206

مركز البلد بالقرب من باب الدير هاتف: 04-9867525

أحدث وأجمل زينة للشجرة والميالد تجدونها في معرضنا في السوق القديم 
)مبنى مدرسة الكاثوليك- سابقا(

بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة

بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة

خبرة أكثر مصنع حبيب عوكل للموبيليا
من 40 عاما 

في عالم 
الموبيليا
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بين  كبيرا  نجاحا  البرنامج  سجل  لقد  الأول.  اللقب  لنيل  كاملة 
منهم  الملتحقين  نسبة  ارتفعت  حيث  الشرقية  القدس  طلاب 
شملت  »صدارة«  ية  تحضير سنة  لهم  ونظمنا  ية،  العبر بالجامعة 
التعليمية.  العوائق  التغلب على  350 طالبا من أجل  أكثر من 
يتوسع  والتي  الجنوب  في  العرب  الطلاب  بين  نجاحا  سجلنا  كما 
فيها البرنامج بشكل دائم، والتحق عدد كبير منهم بالمعاهد العليا 

داخل اسرائيل.

السراج: لديكم برنامج آخر وهو رواد الهايتك، هلا حدثتنا 
عنه باختصار!

لم  الذين  للطلاب  مخصص  الهايتك«  »رواد  برنامج  جبور:   
البسيخومتري  نتائج  في  سواء  للجامعات  القبول  شروط  يستوفوا 
في  تعليمهم  لمواصلة  والميل  الرغبة  لديهم  للكن  البجروت،  أو 
في  المطلوبة  العلامة  يستوف  لم  الذي  فالطالب  الدقيقة.  العلوم 

ويرغب  عالية،  بجروت  شهادة  يحمل  لا  أو  و/  البسيخومتري 
في الالتحاق بالعلوم الدقيقة يمكنه ذلك اذا التحق ببرنامج رواد 
الهايتك، الذي يبدأ التسجيل له في الشهر القادم، كانون الثاني 
2018، وهذه مناسبة لأتوجه لأولئك الطلاب من خلال مجلة 
»السراج« للتسجيل لهذا البرنامج الذي يؤمن لهم منحة مالية لمدة 
ية التي تعدهم وتهيئهم  خمس سنوات، من ضمنها السنة التحضير
فتح  على  عملنا  وقد  به.  والانخراط  المطلوب  الموضوع  لدراسة 
مناطق  على  وموزعة  لها  مشهود  علمية  معاهد  ثلاثة  في  البرنامج 
حيفا،  في  التخنيون  معهد  وهي:  الطلاب  على  للتسهيل  البلاد 
بئر  في  يون  غور بن  وجامعة  البلاد  مركز  في  ايلان  بار  جامعة 
السبع. واضافة الى دراسة الموضوع فان البرنامج يضمن للطالب 
امكانية العمل بعد التخرج، ونحن نبقى على تواصل مع الطالب 

بعد تخرجه والتحاقه بسوق العمل. 

SPECIAL
4you

حقائب واحزمة ستاتية من افخر املاركات العاملية

4722684-054باب الدير ـ شفاعمرو 

لصاحبته بادرة نجار - نعوم

بمناسبة األعياد المجيدة نتمنى لكم أعيادا سعيدة
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SPECIAL
4you

حقائب واحزمة ستاتية من افخر املاركات العاملية

4722684-054باب الدير ـ شفاعمرو 

لصاحبته بادرة نجار - نعوم

بمناسبة األعياد المجيدة نتمنى لكم أعيادا سعيدة
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بقلم: سهيل مخول – البقيعة

الإحتفال بالميلاد بالماضي والحاضر

تتجه أنظارنا وأنظار كل العالم، إلى بيت لحم حيث توجد هناك، 

سمائها  إلى  ننظر  ثم  فوقها،  المبنية  المهد  وكنيسة  الميلاد  مغارة 

وإلى نجومها التي قادت المجوس من المشرق، إلى مغارة الميلاد 

للسجود لمخلص العالم المولود الجديد. تتجه أنظارنا إلى المكان الذي 

ّله في العلى وعلى الأرض السلام  سُمِع منه الملائكة تنشد »المجد ل�

وفي الناس المسرة« لوقا 2. 

ّله  وتمجده، أما في هذه الترنيمة، نجد رسالة  جميع الديانات تسبح ال�

سلام ومحبة للبشرية أجمعين وبدون تمييز. أعجبني وصف الميلاد 

يسوع  سيدنا  ميلاد  واصفاً  شوقي  أحمد  الشعراء،  لأمير  المجيد 

المسيح )عيسى( بما يلي:

»ولد الرفق يوم مولد عيسى      والمروءات والهدى والحياء

ازدهى اللكون بالوليد وضاءت   بسناه من الثرى الأرجاء

وسرت آية المسيح كما يسري    من الفجر في الوجود الضياء

تملأ الأرض والعوالم نوراً        فالثرى مائج بها وضاء

لا وعيد، لا صولة، لا انتقام      لا حسام، لا غزوة، لا دماء«

المدن  أهم  من  لحم  بيت  مدينة  تعتبر  العظيم،  الحدث  لهذا 

السياحية العالمية حيث يزورها السياح للحج طوال العام.

نحن نعترف بكنيسة واحدة جامعة رسولية، ممكن تشبيه اللكنيسة 

بالمحيط الذي تتجمع فيه مياه أنهار كثيرة ومختلفة، وللكنها عندما 

تصل للمحيط تصبح جميع المياه واحدة .

ية والعالمية،  لا يوجد أي فرق عقائدي بين الكنائس المحلية والقطر

فالمسيح واحد وتعاليمه واحدة، ولذلك يجب أن نحتفل بميلاد 

المخلص بيوم واحد وليس كما هو الحال اليوم. تشهد مدينة بيت 

لحم وكنيسة المهد، كل سنة ثلاثة احتفالات رسمية للميلاد !!؟ 

وكل إحتفال يشمل مسيرة وصلاة منتصف الليل، يشارك في 

كل إحتفال هيئات دينية وإجتماعية وسياسية. كانت الأعياد 

موحدة سابقاً، في اليونان يعيدون الميلاد يوم 25 كانون الأول، 

يكية القدس يرفض  لماذا البطريرك اليوناني الأرثوذكسي لبطر

الإحتفال كما يحتفلون في اليونان!!؟؟

 25( فى  الميلاد  بعيلد  )380م(  سنة  القسطنطينية  احتفلت 

القديس  ألقاها  الأول(، ونستدل على ذلك من عظة،  كانون 

ينزى بطريرك القسطنطينية، عن عيد الميلاد  يوس النز غريغور

فى يوم )25 كانون الأول( وكذلك كانت كنائس قيصرية فى 

آسيا الصغرى، تحتفل هى أيضاً بعيد الميلاد المجيد فى يوم )25 

ُألقيت  التى  العظة  فى  على ذلك  الدليل  الأول(، ونجد  كانون 

النيسى أسقف نيسُس  يوس  للقديس غريغور السنة،  فى نفس 

بتركيا )340- 400م(، وذلك لتأبين القديس باسيليوس اللكبير 

أسقف قيصرية، فنراه يميز بوضوح بين عيد الميلاد وعيد الظهور 

ية كانت تحتفل بعيد الميلاد فى  الإلهى وكذلك كناس الإسكندر

)25 كانون الأول(.

قبل ذلك احتفلت اللكنيسة بميلاد المخلص في القرون الأولى 

لللكنيسة،  في الخامس من كانون الثاني فكانت تُقيم ذكرى الميلاد 

فى مساء ذلك اليوم وتحتفل بعيد الظهور الإلهي )الغطاس( فى 

يعيدون  الارثوذكس  الأرمن  اليوم  حتى  التالى.  اليوم  صباح 

الميلاد والغطاس يوم 19 كانون الثاني. اما الروم الارثوذكس 

فيعيدون الميلاد يوم 7 كانون الثاني واالغطاس يوم 19 منه اما 

من يتبع التقويم الغربي فيعيدون الميلاد يوم 25 كانون الأول 

والغطاس يوم 6 كانون الثاني .

لمحة تاريخية عن كنيسة المهد 

تقع مغارة الميلاد وكنيسة المهد على بعد 200 متر من نبع ماء 

الميالد المجيد وكنيسة المهد في بيت لحم



شفاعمرو
مقابل احذية  زاهي صليبا

ميالد جميدة
 وسنة مباركة

04-6821202
GOLBARY
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كان موجوداً هناك٬ وكما يظهر وجود هذا النبع وكان ذلك سبباً 

للسكن بجواره. تعتبر كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين ومن 

ّ الطقوس الدينية تقام فيها  أقدم كنائس العالم والاهم من هذا أّنَ

بانتظام منذ مطلع القرن السادس الميلادي حتّى الآن أي منذ 

 أن شيد الإمبراطور الروماني يوستنيان اللكنيسة بشكلها الحالي. 

سنة 325 ميلادية وبعد اعتناق الإمبراطور قسطنطين المسيحية 

القديس  طلب  المسيحية،  للديانة  التعبد  ية  حر عن  والإعلان 

يوس بطريرك القدس من الإمبراطور أن يعيد بناء المكان  مكار

المقدس في بيت لحم. وفي سنة 326 م زارت المللكة هيلانة 

الأراضي المقدسة بغرض مشاهدة الأماكن المهمة في حياة يسوع 

يليك(  المسيح. أما في سنة 335 ميلادية  كنيسة المهد )الباز

فوق مغارة الميلاد، بأمر من المللكة )القديسة( هيلانة. سنة 540 

ل الإمبراطور جوستنيان البناء محسنا المخّطط والبناء  َّ ميلادية٬ جَم

بشكل ملحوظ٬ حافظ البناء الجديد على خطوطه الأساسية حتى 

يومنا هذا. سنة 614 م إجتاحت البلاد جيوش الفرس دمرت 

يليك  وخربت وحرقت كل شيء يتعلق بالديانة المسيحية، أما باز

المهد بقيت عامرة - يقال بفضل رسم للمجوس قائم على جدار 

تتضرر  ولم  المدينة  العرب  فتح  ميلادية   638 سنة  اللكنيسة. 

سياسة متسامحة كما  عمر  الخليفة  تبني  بفضل  واللكنيسة،  المدينة 

ية. سنة 1099 م٬ عند اقتراب جيوش  تجلت في العهدة العمر

الحظ  ولحسن  المدينة  المسلمون  دمر  لحم٬  بيت  من  الفرنجة 

الدمار. هذا  من  نجا  الذي  الوحيد  المَعْلم  هي  الباسليكا   كانت 

العربي٬  الحكم  عودة  من  سنوات  بضع  وبعد  م   1187 سنة 

احترم صلاح الدين الباسليكا وأعيد افتتاحها للعبادة. في القرن 

الخامس عشر، قام الآباء الفرنسيسكان ببناء السقف من ألواح 

اليوم.   خشبية أحضروها من إيطاليا وما زالت موجودة حتى 

في سنة 1881م شيد الفرنسيسكان الذين طردوا من الباسليكا 

كنيسة القديسة كاترينا بجوار كنيسة المهد.  

ية وكل عام وأنتم بخير على أمل أن نحتفل بالميلاد المجيد سو

تصاميم بتشكيلة مميزة من الورود 
والشموع للميالد ورأس السنة

Rosalinda
أروع األزهار الطبيعية واالصطناعية بأرقى التصاميم

شفاعمرو، حي الفوار - هاتف: 04-9860818/ 054-9776222 

التأمينات  ابتدأتم عم�لكم في مجال  س: متى 
وكيف تطور عم�لكم؟

للتأمينات  صغير  مكتب  في  ابتدأنا  سمير: 
في أيلول عام 1989 حيث عملنا في مجال 
 1996 عام  وفي  فقط،   السيارات  تأمين 
توسع ال�مكتب ودخلنا مجالات جديدة وهي 
ביטוח   ( ال�دراء  وتأمين  الحياة  تأمينات 
عامل  لكل  الزامية  تأمينات  מנהלים(، 
وصناديق التقاعد، مما دعانا الى الانتقال الى 

مكتب جديد في عمارة بملمكيتنا. 

وفي العام 2008 وبعد التقدم الذي حصل 
حجما  أخرى  مرة  ال�مكتب  اتسع  عملنا  في 
تعمل  وعملا وضم موظفات جدد، حيث 
باختصات  موظفات   4 حاليا  ال�مكتب  في 
والصحة،  الحياة  تأمينات  وهي:  مختلفة 
ال�صالح  تأمينات  السيارات،  تأمينات 
والتقاعد  الاستكمال  صناديق  والبيوت، 
)קרנות השתלמות וקופות גמל(. وبذلك 
تحولنا الى أكبر مكتب تأمينات في شفاعمرو.

س: مع أي الشركات تتعاملون؟

سمير: تربطنا اليوم علاقات عمل وتعاون مع 
ومنها:  اسرائيل  في  التأمين  شركات  كبرى 
أنواع  لكل  הראל  מנורה,  מגדל,  הפניקס, 
بيوت  كبرى  مع  نتعامل  كما  التأمينات. 
الاستثمار وهي: אקסלנס נשואה, מיטב דש. 

איתור  ال�ال  باستكشاف  مكتبنا  ويختص 
وبيوت  التأمين  شركات  كل  من  כספים 
في  الوحيد  ال�مكتب  وهو  الاستثمار، 

يقدم  شفاعمرو الذي يعمل في هذا الحقل، و
للزبون كشفا كاملا عن الأموال ال�وجودة 

في شركات التأمين وبيوت الاستثمار.

س: ماذا يميز تعام�لكم مع زبائنكم؟

مجالنا  في  العمل  في  يلة  طو خبرة  سمير:لدينا 
الى 29 عاما في خدمة  تعود  بائن،  الز ومع 
زبائننا بكل أمانة، ومكتبنا مفتوح يوميا ) 
يقدم الخدمة  بائن، و ما عدا الأحد( أمام الز
الشخصية لكل زبون، وعلى استعداد لتقديم 

ال�شورة لكل من يطلبها. 

في  توجيهها  تود  التي  النصيحة  هي  ما  س: 
نهاية العام الحالي؟

التقاعد  صناديق  في  نختص  أننا  بما  سمير: 
أنه  مستقل  كل  ونذكر  نتوجه  والاستكمال 
صدر قانون التقاعد ال�لزم في 2017/1/1 
الزامي  تقاعد  فتح  على  ينص  والذي 
لا  ومن  לעצמאי  חובה  פנסית  للمستقل- 
نحن  لذا  للعقوبة،  نفسه  يعرض  به  يقوم 
ونذكر  المحظور.  في  تقعوا  لا  لمكي  عنوانكم 
ال�ستقلين أيضا بمسألة الايداع-  הפקדה في 
השתלמות(  )קרנות  الاستكمال  صندوق 
على  نحصل  حتى  الحالية،  السنة  نهاية  قبل 
منحة ضريبية عالية. مكتبنا له القدرة والقوة 
ניהול(  )דמי  على  الرسوم  تخفيض  على 
גמל  والاستكمال )פנסיה  التقاعد  بصناديق 

השתלמות(.

يقدم خدمة  الى أن مكتبنا  النهاية  نننوه في 
ية في شفاعمرو. صادقة لكبار ال�صالح التجار

مادة اعلانية... 

لقاء مع السيد سمير صبرا، مدير عام شركة سمير للتأمينات )2017( م.ض:

شركتنا تعمل مع كبرى شركات 
التأمين وبيوت االستثمار 

وكالة سمير صبرا للتأمينات

شفاعمرو - مقابل صندوق المرضى كلاليت، هاتف: 04-9865757  
جوال: 0525712253

مادة اعلانية مادة اعلانية..
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التأمينات  ابتدأتم عم�لكم في مجال  س: متى 
وكيف تطور عم�لكم؟

للتأمينات  صغير  مكتب  في  ابتدأنا  سمير: 
في أيلول عام 1989 حيث عملنا في مجال 
 1996 عام  وفي  فقط،   السيارات  تأمين 
توسع ال�مكتب ودخلنا مجالات جديدة وهي 
ביטוח   ( ال�دراء  وتأمين  الحياة  تأمينات 
عامل  لكل  الزامية  تأمينات  מנהלים(، 
وصناديق التقاعد، مما دعانا الى الانتقال الى 

مكتب جديد في عمارة بملمكيتنا. 

وفي العام 2008 وبعد التقدم الذي حصل 
حجما  أخرى  مرة  ال�مكتب  اتسع  عملنا  في 
تعمل  وعملا وضم موظفات جدد، حيث 
باختصات  موظفات   4 حاليا  ال�مكتب  في 
والصحة،  الحياة  تأمينات  وهي:  مختلفة 
ال�صالح  تأمينات  السيارات،  تأمينات 
والتقاعد  الاستكمال  صناديق  والبيوت، 
)קרנות השתלמות וקופות גמל(. وبذلك 
تحولنا الى أكبر مكتب تأمينات في شفاعمرو.

س: مع أي الشركات تتعاملون؟

سمير: تربطنا اليوم علاقات عمل وتعاون مع 
ومنها:  اسرائيل  في  التأمين  شركات  كبرى 
أنواع  لكل  הראל  מנורה,  מגדל,  הפניקס, 
بيوت  كبرى  مع  نتعامل  كما  التأمينات. 
الاستثمار وهي: אקסלנס נשואה, מיטב דש. 

איתור  ال�ال  باستكشاف  مكتبنا  ويختص 
وبيوت  التأمين  شركات  كل  من  כספים 
في  الوحيد  ال�مكتب  وهو  الاستثمار، 

يقدم  شفاعمرو الذي يعمل في هذا الحقل، و
للزبون كشفا كاملا عن الأموال ال�وجودة 

في شركات التأمين وبيوت الاستثمار.

س: ماذا يميز تعام�لكم مع زبائنكم؟

مجالنا  في  العمل  في  يلة  طو خبرة  سمير:لدينا 
الى 29 عاما في خدمة  تعود  بائن،  الز ومع 
زبائننا بكل أمانة، ومكتبنا مفتوح يوميا ) 
يقدم الخدمة  بائن، و ما عدا الأحد( أمام الز
الشخصية لكل زبون، وعلى استعداد لتقديم 

ال�شورة لكل من يطلبها. 

في  توجيهها  تود  التي  النصيحة  هي  ما  س: 
نهاية العام الحالي؟

التقاعد  صناديق  في  نختص  أننا  بما  سمير: 
أنه  مستقل  كل  ونذكر  نتوجه  والاستكمال 
صدر قانون التقاعد ال�لزم في 2017/1/1 
الزامي  تقاعد  فتح  على  ينص  والذي 
لا  ومن  לעצמאי  חובה  פנסית  للمستقل- 
نحن  لذا  للعقوبة،  نفسه  يعرض  به  يقوم 
ونذكر  المحظور.  في  تقعوا  لا  لمكي  عنوانكم 
ال�ستقلين أيضا بمسألة الايداع-  הפקדה في 
השתלמות(  )קרנות  الاستكمال  صندوق 
على  نحصل  حتى  الحالية،  السنة  نهاية  قبل 
منحة ضريبية عالية. مكتبنا له القدرة والقوة 
ניהול(  )דמי  على  الرسوم  تخفيض  على 
גמל  والاستكمال )פנסיה  التقاعد  بصناديق 

השתלמות(.

يقدم خدمة  الى أن مكتبنا  النهاية  نننوه في 
ية في شفاعمرو. صادقة لكبار ال�صالح التجار

مادة اعلانية... 

لقاء مع السيد سمير صبرا، مدير عام شركة سمير للتأمينات )2017( م.ض:

شركتنا تعمل مع كبرى شركات 
التأمين وبيوت االستثمار 

وكالة سمير صبرا للتأمينات

شفاعمرو - مقابل صندوق المرضى كلاليت، هاتف: 04-9865757  
جوال: 0525712253

مادة اعلانية مادة اعلانية..
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د. شارلي أبو سعدى- بيت لحم

خاص  بشكل  الفرنسيسكانية  والرهبنة  المحلية  اللكنيسة  تحتفل 
ية الثامنة لوجود هذه الرهبنة في الأرض المقدسة. بالذكرى المئو

وقد وجه البابا فرنسيس رسالة لحارس الأراضي المقدسة الأب 
فرانشيسكو باتون، هنأه خلالها بهذه الذكرى، وطلب منه ومن 
إخوتهم وخصوصاً  مساندة  في  ويثابروا  »يتشجعوا  أن  الرهبان 
الشبيبة ومساعدة كبار  تعليم جيل  الفقراء منهم والمعوزين، وفي 

السن والمرضى وعيش أعمال الرحمة بصورة يومية وفعّالة”.

قبل ثماني مائة عام، أي في العام 1217، بدأ اهتمام القديس 
أن  اخوته  من  فطلب  الأوسط.  بالشرق  الأسيزي  فرنسيس 
الإيمان  في  للمسيح  شهوداً  ليكونوا  المقدسة  الأرض  إلى  يأتوا 
والأخوّة والسلام. ونظراً للظروف التاريخية والاجتماعية التي 
حلّت بالمشرق العربي وتراجع أعداد المسيحيين، أراد القديس 
فرنسيس أن يمد يد العون لاخوته المسيحيين ويسد الدين. فسعى 
المسيح  عرفوا  قد  أجداده كانوا  لأن  ذلك  لنا،  الجميل  رد  إلى 
يق أجدادنا نحن. أمّا من ناحية أخرى فقد عمل على  عن طر
أن يدخل في حوار بنّاء وفعّال وحضاري وأخوي مع الإسلام 
في   1219 عام  الكامل  الفاطمي  بالسلطان  فالتقى  والمسلمين. 
مدينة دمياط المصرية. وقد استمر هذا اللقاء لأيام عديدة أظهر 

خلاله السلطان انفتاحاً وتقبلاً كبيراً للآخر وللمختلف.

ومنذ القرن الرابع عشر استقر الآباء الفرنسيسكان في الأرض 
المسيحي  الإرث  على  الحفاظ  على  يعملون  وكانوا  المقدسة، 
والإنساني والتراثي، كما أنهم قدموا العشرات من الشهداء على مر 
التاريخ. فكانوا منذ البداية يدركون صعوبة المهمة الملقاة عليهم، 
وخصوصاً أنهم متواجدين في أرض مشرقية أغلبية سكانها كانوا 
من إخوتهم المسلمين الذين هم مختلفين عنهم في اللغة والتقاليد 

والثقافة بشكل عام.

يعيش الرهبان حياة بسيطة بعيدة عن الترف والاسراف عادة. 
ّله  وهّم الرهبان الأول هو الصلاة والمثابرة على التأمل بكلمة ال�
الحية، محافظين في نفس الوقت على كنائس القيامة في القدس 
الرهبان  وقدم  الناصرة.  في  والبشارة  لحم  بيت  في  والمهد 
الفرنسيسكان اللكثير اللكثير لسكانها المسلمين والمسيحيين. فيطلب 
منهم قداسة البابا فرنسيس في رسالته المذكورة آنفاً بأن »يعملوا 
بية الشباب الذين غالباً ما يتعرضون لخطر فقدان الرجاء  على تر
في بيئة من دون سلام«. فمدارسهم الشامخة في القدس وأريحا 

وعمان  يافا  و لحم  وبيت 
هي  المدن  من  غيرها  وفي 
خير دليل على مدى حبهم 
الأرض  هذه  لسكان 
الكاردينال  أما  الطيبة. 
ساندري، وهو رئيس مجمع 
الكنائس الشرقية، فقد قال 
الفرنسيسكان  الرهبان  أن 
عملوا على إعادة إعمار الحجر 
نفس  وفي  الكنائس،  أي 

الوقت فقد نجحوا في إحياء الحياة الروحية في الأرض المقدسة 
من خلال عملهم الرعوي في الرعايا المختلفة. فهم بالتالي نجحوا 

ية المسيحية في الأرض المقدسة. بالحفاظ على الهو

ما هي رسالة القديس فرنسيس والرهبان الفرنسيسكان لنا اليوم؟ 

هذا القديس اللكبير لم يبد أي خوف من النبي محمد ولا من 

ّله خلق الجميع على صورته  المسلمين فكان يعتبرهم إخوة له، فال�

ومثاله. ومن ناحية أخرى فإن السلطان الفاطمي الكامل أثبت 

أن  أساس  على  المسيحية  ولا  المسيح  يخاف  لا  أنه  الآخر  هو 

هِ  َّ ال� آيَاِت  يَتْلُونَ  قَائِمَةٌ  ةٌ  ُأمَّ َاِب  الْكِت َأهِْل  »مِّْن  هم  المسيحيين 

هِ وَالْيَوِْم الآِخرِ وَيَْأمُرُونَ  َّ يِْل وَهُْم يَْسجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِال� َّ آنَاء الل

وَُأولَئَِك  َيْرَاِت  اْلخ فِي  وَيُسَارِعُونَ  الْمُنكَرِ  عَِن  يَْنهَوْنَ  وَ بِالْمَعْرُوِف 

اِلحِينَ« )سورة آل عمران 113(. إذا عشنا كاخوة فلا  مَِن الّصَ

وأحداثاً  أموراً  أن  ولو  الآخر، حتى  منا  داعي أن يخاف كل 

غير إنسانية وبشعة تجري في مشرقنا العربي الحبيب. وفي ظل 

ما يسمى بالربيع الإسرائيلي والشتاء العربي فإننا جميعا مدعوون 

الانجرار  عدم  وإلى  الآخر  من  التخوف  أو  الخوف  عدم  إلى 

يلة شيعية أم سنية أم  وراء العواطف الهّدامة ولا للتقوقع في دو

كلدانية أو مارونية.

للاخوة الفرنسيسكان في عيدهم هذا الذي أتى ليذكّرهم  هنيئاً 
من جديد برسالتهم كرهبان في أرض صعبة للكنها خصبة في 
ّله الخالق الواحد: أن يعيشوا  نفس الوقت. رسالتهم هي رسالة ال�
ّله  الإنجيل المقدس في كل أيام حياتهم فينشرون بذلك محبة ال�

بين الناس.

القديس فرنسيس والرهبنة 
الفرنسيسكانية وهوية األرض المقدسة
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معاملة طيبة 
واسعار مناسبة 
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ميالد جميد ورأس سنة مباركة

054-436-0780 شفاعمرو - الفوار
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لكل من ترغب بتمليس 
الشعر החלקת קיראטין 
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على شعر املس يدوم 
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ذُِبح طفٌل..  هنا  الّصمت:  الموت، صرخ  العنف ضجّ  زمن  في 

وما  ذُِبح كاهٌن..  هناك  امرأة..   قُتلت  قُتِل رجٌل..هنا  هناك 

بّما في الغد "أنا".. ربّما في الغد  بين هنا وهناك ذُبح"إنسان" .. لر

"أنت".. 

يتأّوه الّصمت في وجع الكلمة: "لماذا يقتلون؟ لمْن؟ لأجل مْن؟"

في حضرة الرّعب القبيح يصرخون: "إلهي، لماذا تركتنا نُقتل في 

ثقافة التّكفير والإقصاء! 

صرخ الّطفل: "لا تذبحوني فأنا ميّت، بالمرض ميّت.. في الحرب 

الأرض  الأموات؟"..فتأوهّت  يُقتل  فهل  أموت؟..  جائع  أنا 

حين صعقتها الدّماء.. 

صرخ كاهٌن، في المحراب كان يصلّي إلى ربّه الحبيب: "أحبّوا 

أعداءكم"، "أحبّوني، أنا المغاير، أنا المختلف عنكم!".."لا ترفعوا 

الّسكين!".. "تأّوه: سأصلّي لأجللكم"..  

ياء.. ثمّ  يُقتل آخر.. يصرخ آخرون.. يسقط هؤلاء.. يتلّطخ أبر

يصرخ الموت: "رخيصة هي الدّماء.. رخيٌص هو الإنسان"..

إلى متى نرتشف رائحة الموت؟ إلى متى سنصحو على قتل، ونغفو 

على ذبح؟

بتنا نخجل من فرٍح في ضجيج الموت.. اعذروني أّيها الملّطخون 

ألملكم..إْن ضحكت ونسيت الخنجر  إْن ضحكت ونسيت  بالدّماء 

على حناجركم.. إن أخذتني الحياة بمشاغلها ونسيت حكايتكم..

ضجّت رائحة الموت في ثقافة "اللّا" والتّغييب، في حضارة المنع 

والتّحريم، في لغة اللكفر والتّكفير... إنّه شيطان القتل يرقص 

على جثث البشر، يرقص حين رُخص الإنسانُ وصار أرخَص 

من حجر..

لعلّه  المعنى؟  وانعدام  العدم  ووجع  اليقين  إلى  الافتقار  لعلّه 

بّما القهر والتّهشيم؟  التّشييء والتّهميش؟ أو لر

هو زمننا زمن الحداثة وما بعدها، زمن الهزائم ولوعتها.. أليس 

ا، مشروخًا من القمِع  ًّ ا، مهّشمًا لا إنساني ًّ الواقع غامًضا لا منطقي

والتّيهِ؟!

هي حياتنا نّصٌ حداثيٌّ مفتوٌح، نّصٌ عبثيٌّ لا يُعنى بالإجابات 

بالّسؤال، فلا شيء، لا شيء غريب عنها، حتّى  بقدر ما يعنى 

لا منطقيّة.. بأسئلة  نهاياتها غرائبيّة، مأهولة  واللاشيء،  العدم 

فلا نصّها يتحرّر، ولا موتها بمنطق يتقيّد ...أمّانحن؟ نحن اللّابطولة 

في ظّل التّشرذم والتّشّظي.. نشحن أيّامنا بعتمة الوجع وبطولة 

الهزيمة وزمن العنف..أوَ ليس زمننا زمن العنف بامتياز؟ زمن 

القهر والغياب؟

الحقيقة، غياب  الّذي يحتّل كّل شيء: هو غياب  الغياب  إنّه 

العدل،  غياب الإجابات.. إنّه الغياب الملّفع بالاستلاب.

وفي ظّل تشّظي الحياة نتساءل عن كنه الإنسان ووجوده، عن 

في  نغوص  أغواره،  في  الأشياء..نغوص  وماهيّة  وجوده  علّة 

في  التّأمل  في  الزمان،   متاهة  في  المكان،  رمزيّة  في  الأعماق، 

العلاقات، بين الماضي والحاضر والمستقبل..نغوص في الأعماق 

الذّات  في  الغوص  وأحزانه:  الوجود  هذا  حقيقة  في  لننّقب 

تشّدنا  ثمّ  يّة،  ومصير وجوديّة  لتساؤلات  إجابات  عن  للبحث 

يّة مسكونة بالتّشّظي؛ رحلة  المتاهات النّازفة وجعًا إلى رحلة دائر

فنفقد  الاغتراب،  ويحتلّنا  الحزن  يغزونا  الأعماق حين  في  التّيه 

مفاتيح الأمل، تتشّظى ذواتنا في متاهات لا توصل، تدور بنا 

في فضاء لا ينتهي.. 

ألعّل الأمكنة مَْن شوّهنا؟ ألعّل الزّمن مَْن سرق ملامحنا؟! فمن 

يسرق الأمكنة أرواحها؟ من يعيد إلينا سكينتنا؟

يّة، عبثيّة. إّنها صورة لذواتنا في ظّل  مشوّهةٌ هي حياتنا، فوضو

لا  الّتي  هزائمنا  لمتاهة  تنتهي،  لا  الّتي  أوجاعنا  لدورة  الخراب، 

نيران  على  تنتهي،  لا  الّتي  الحزن  يّة  دائر الصّراخ،  عن  تكّف 

القلق الّتي لا تنطفئ.

الحزن  فقاعات  فيه  تتوقّف  لا  بالتّوهان،  مشوب  الوجود  هذا 

عن الاتّساع..

تنتهي،  لا  جدليّات  في  المتناقضة،  البوح  فضاءات  وفي 

د. لينا الّشيخ - حشمة

الموت..  برائحة  وجودّية  أسئلٌة 
أسئلة تائهة في ظالل الّصمت..
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TIFFANIS
B y  R o n e n  M o d e l

العني املدخل الغريب الشارع الرئييس بجانب افروديتا

تناسب الذوق الراقي للمالبس النسائية

تيفانيس بفرعها الجديد يف شفاعمرو 
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تصارع  في  والغياب،  الحضور  جدليّة  في  تضادّها  يتصارع 

ّبيع، في  يف والر الحزن والفرح، في الوجود والعدم، في الخر

الّصمت والكلمات. 

في جدلية الوجود الحزينة تثور الذّات، ثمّ تخبو، ثمّ تعود لتثور 

مرّة أخرى. 

فهل بوسع هذا الوجود أن يستكين وصليبه ما زال موجوعًا 

ينزف ألمًا؟

غرباء نحن عن هذا الوجود، في فلسفة الموت نُنسى كأنّنا لم 

نكن..

كيف صار اليقين رمادًا؟ كيف صار الحضور غيابًا؟!

غياٌب،  الّسؤال  للكّن  الّسؤال..  يحضر  الجواب  غياب  في 

زواٌل، غضٌب، خوٌف، هو النّدمُ، هو الأمل، مأهوٌل بالألم..

الغياب،  تسألني عن الموت؟! هوغياُب الحضور، هو حضورُ 

هو   .. الفقدانُ  هو  هوالّصمُت،  الوداعُ،   هو  الفِراُق،  هو 

صدى الفقد، هو ذكرى الأمس..الموت هو غدٌ لن يكون..

ذواتنا  إّنها  المرهقة،  أشكالنا  إّنها  نحن؟!  صورنا  عن  تسألني 

َّب في واقٍع قد أعيا في داخلنا الإنسان.. المشوّهة حين نُغي

ففي غياب اليقين وحضور الّشّك تتواجه الذّات مع نفسها، 

نكون؟ من  تتساءل: من  ثمّ  يّتها، عن ذواتها،  تبحث عن هو

نحن؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ 

وفي تشرذم ذواتها تبحث عن الّطمأنينة في الحلم:"هل الذّاكرة 

أقوى من النّسيان؟ هل الحلم أجمل من الواقع؟"

وفي غياب الفرح وحضور الألم ُتحتضر الذّاكرة، وتضيع في 

الحّب  أّن  أم  أقوى  البغض  "هل  الأحبّة:  يات  ذكر الأزّقة 

أبقى؟"

وفي حضور الكلمة يصرخ الّصدى: "هل الّصمت أنقى؟"

كّل  في  إنّه  الموت،  من  أقوى  شيء  لا  الموت:  يصرخ  ثمّ 

مكان..

الأمل:  يهتف  الموت  عتمة  بعيد..وفي  من  هناك..  من  ثمّ 

الانعتاق،  إنّه  البعث،  إنّه  معكم،  خذوه  الحلم...  الحلم...إنّه 

إنّه الحياة.. 

"ما دمت أحلم، فأنا حيٌّ لأّن الموتى لا يحلمون".

استيراد وتوزيع أدوات مكتبية

ماكينات طباعة وتصوير، حواسيب محمولة، 
استيراد مكاتب وكراس 

وكل أدوات ال�مكتب، منتجات دعائية 

شفاعمرو، حي ظهر الكنيس 
تلفاكس: 6024177-04  #  جوال: 050-7715891

بادارة أمين صباح
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ميراج تورز شفاعمرو

بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة
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 إعداد الأستاذ: شفيق عزام

هذه  عزام،  زاهر  ا�بروفيسور  ا�صديق  مشكورا  )أهدانا 
المادة الموجودة بين مئات الأوراق ا�تي تركها خلفه، والده 
المرحوم المربي الأستاذ شفيق عزام )أبو زاهر( وهي كنز 
قصة  وهي  الملفات،  أسير  يبقى  ألا  يجب  ومعرفي  ثقافي 
يفسكي قام الأستاذ شفيق بترجمتها  للأديب الروسي دوستو

ية بتصرف وبلغته ا�سلسة- ا�سراج(  عن اللغة الانجليز
باً  بارٍد، وكان يلبُس ثو عاش طفٌل فقيرٌ مع أمه في قبٍو صغيرٍ 

يةِ  خَلَقاً ويرتجُف من البردِ، فجلس على صندوقةٍ خشبيةٍ في الزّاو

أو  البردِ والجوِع وتمنّى الطفُل كسرةَ خبزٍ  وهو يلهُج من شّدةِ 

ُّ جسمَهُ النحيل.   أي شيءٍ يبلعُهُ، فقامَ يدّوِر في القبوِ والبردُ يهز

، فاقترَب منها ولم يَُصّحِها،  كانت أمّهُ نائمةً على فراٍش من القّشِ

فعادَ إلى الصندوقةِ وصار يبكي من الجوِع والقهر.

ولم يكن في القبوِ نورٌ، فخاَف وعادَ إلى أمه وأحّسَ أن وجهَها 

ثمّ  أصابعها المتجمّدةَ  ليدفِىءَ  ينفُخ في يدِهِ  باردٌ كالثّلِج، فصارَ 

سحَب قبّعتَهُ من تحِت الفراش وتركَ القبوَ من دون ضجّةٍ. أرادَ 

الكلاِب  نباِح  من  خاَف  وللكنّه  القبوِ  من  يخرَج  أن 

في  بسيرُ  انسان  من  وليس  شديداً  الّظلامُ  وكان 

الشارِع وتورّمت أصابعُهُ من الّصقيِع، فجاءَ إلى 

شارٍع تتلألُأ الأنوارُ فيه وتذهُب العرباُت 

وتجىءُ مسرعةً، فوقف أمامَ واجهةٍ من 

كبيرةٍ  صنوبرٍ  إلى شجرةِ  بنظرُ  زجاٍج 

وتتدلّى من أغصانها  الأنوارُ  يّنها  تز

صغيرةٌ  ودمىً  مدّورةٌ  تفاحاٌت 

جميلةٌ فابتسمَ في قلبهِ وفتَح عينيهِ 

لينظرَ إلى طفلةٍ صغيرةٍ ترقُص 

رقصةً  الميلادِ  شجرةِ  حوَل 

جميلةً ما رأى مثلها في حياته.

أصابعَهُ  ورأى  بالألِم  أحّسَ 

يبكي  فأخذَ  حمراءَ  متورّمةً 

حتى  الّشارِع  في  ويركُض 

رأى واجهةً أخرى وراءها 

شجرةُ صنوبر وطاولةً ملأى بقطِع الحلوى فتمهَّل وفتَح الباَب 

فلساً  يدهِ  في  ودّست  غاضبةٌ  امرأةٌ  نحوَهُ  فقامت  قليلاً  قليلاً 

عنه  يبحُث  فصار  يدهِ  من  الفلُس  فوقَع  الخارج،  إلى  ودفعته 

ليلتقطه،  المتجمّدة  أصابعهُ  يطوَي  أن  يستطيُع  يكْن  لم  وللكنّه 

فعاد يجري ويرغُب في البكاء واكتفى بالنّفِخ على أصابعه.  

أرخى رأسهُ إلى كتفهِ ومشى تعباً يبحُث عن كسرةِ خبزٍ تنقذهُ 

بقرب واجهة وقد وقف خلفها  الموت جوعا. رأى جمعاً  من 

بين يدّي عجوزين آخرين يعزفان  يعزُف على كمنجةٍ كبيرةٍ  عجوزٌ 

على كمنجتينِ صغيرتين، فانفجرَ ضاحكاً لأنه لم يرَ دمى متحركة 

قبل الآن. وفجأةً شعرَ بيٍد تمسكهُ من الخلف فاستدارِ فاذا صبيٌّ 

فوقَع على  يلعُب بقبّعتهِ، وأحّسَ بضربةٍ على رأسهِ  يرٌ  كبيرٌ شرّ

الأرِض وهرَب لا يدري ماذا يفعل.

اجتازَ باباً فوجدَ نفسهُ في باحةٍ واسعةٍ وكوّمَ نفسه وراءَ كومةٍ 

من الحطِب وأرخى رأسهُ إلى صدرهِ وأحّسَ بدفءٍ وسكَت 

ألمُ يديه ورجليه وتخيّل أّن أمه تحنو عليه وتغني له أغنية »جميلة«. 

أمي إني نائمٌ، ما أجمَل أن ينامَ الانسانُ هنا.

يَك شجرةَ الميلاد.  تعاَل يا بنّي فأر

ظّن الولدُ أن أمّه تكلّمهُ، وللكنهُ أحّسَ أن 

لم  إنّهُ  ناداه؟   فمن  صوتها،  ليَس  الّصوَت 

فهدأ  بحنان  تضمّانهِ  بيديِن  شعرَ  شيئا.  يرَ 

وابتسم. 

وفجأةً شّعَ نورٌ سماوّيٌ جميٌل وظهرت شجرةُ 

الميلاد. شجرةٌ لم يرَ مثلها البشرُ، لم يعرف أين هو. كّل شيء يشّع 

مع  واقفة  وأمه  يقبّلونه  و يرقصون حوله  وأطفاٌل صغارٌ  يلمُع  و

الأطفاَل  يقبّل  أمهات أصحابه، ففرح وراح  بينهّن  نساء عرَف 

هذه  أعّدَ  من  نحن؟  مكان  أّي  وفي  أنتم؟  من  فسألهم  حوله 

المخلُّص  أعّدها  الميلاد،  شجرة  هذه  وقالوا:  فابتسموا  الشجرةَ، 

بيديه للأطفال الذين حُرموا منها على الأرض. فعرف أن هؤلاء 

كانوا مثله على الأرض، مات بعضهم من البرد وبعضهم من 

الجوع.

وفي الصبّاح وجد البواُب جثّةَ طفٍل قرَب كومةِ الحطِب أماتهُ 

الّصقيُع، وفي القبو البعيد وجد الناُس جثّةَ امرأةٍ، أغمَض الموُت 

شجرة الميالد
يفسكي قصة الأديب الروسي دوستو
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مركز اللحوم أبو رحمة م.ض

حملة خاصة على كافة أنواع اللحوم والدجاج 
بمناسبة الأعياد المجيدة

سمير: 0526402030 / خليل: 0526343939
شفاعمرو – شارع محمود درويش  هاتف الملحمة: 04-9861270

1/2 كغم خروف 
95 ₪مجروم بدون عظم

₪ 65 2/1 كغم 
خروف بعظمه 
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ية بالتعاون مع مؤسسة »الأفق«  استضافت جمعية » رسل المستقبل« الشفاعمر
ية  للثقافة والفنون الشاعر إياس يوسف ناصرفي تشرين اول الماضي في أمسية شعر
شفاعمرو،  في  للاتين  يوسف  القديس  قاعة  في  بقاء«، عقدت   « بعنوان  مميزة 
بحضور العشرات من محبي الشعر والفن الذين توافدوا من عدة بلدات في شمال 

البلاد وحيفا اضافة الى الجمهور المحلي.
تولى مدير مؤسسة الأفق الكاتب والفنان عفيف شليوط، مهمة عرافة الأمسية 
وألقى الدكتور نزار بحوث، رئيس جمعية رسل المستقبل كلمة ترحيبية قصيرة 
باسم  فرحب  داغر  فؤاد  القس  وتلاه  الجمعية،  ونشاطات  أهداف  فيها  أوجز 
اخوته اللكهنة وقدمت مسؤولة النشاطات الثقافية في دار اسعاف النشاشيبي 
للثقافة والفنون والآداب في القدس، السيدة دعاء عبدالله قرش تحية قصيرة. 
ية الصاعدة لمى يوسف نخلة بأغان جميلة رافقها عزفا  وشاركت الفنانة الشفاعمر

على القانون رازي عبود من البقيعة وعلى الايقاع جريس نجار من شفاعمرو.
من  باقة  ناصر  اياس  د.  بالقدس،  يّة  العبر الجامعة  في  والمحاضر  الشاعر  وتلا 

أشعاره التي لاقت استحسان الجمهور.
وقد خص الشاعر د. اياس ناصر مجلة »السراج« باحدى قصائده الجديدة، التي 

تناسب أجواء عيد الميلاد المجيد، فله الشكر على هذه اللفتة.

حبٌّ
 في  ليلة 

الميالد
 إياس يوسف ناصر

هل في هواِك بهذا اللّيِل من كاِس؟!

وإحساسي؟! أشواقي  أنادمَ...  حتّى 

ٌ وأدعية قُّداٌس  ا�لكنيسةِ..  عندَ 

وقُّداسي! أشعاري  طيفِِك..  وعندَ 

ٌ َّقة معل زيناٌت  ا�ّشوارِع  وفي 

بأنفاسي َتحيَْي  أن  ا�قلِب  وزينةُ 

يا أنِت من أنِت إذ أسكنِت في �غتي

ماِس من  قلبَينِ  في  الحّبِ  ترتيلةَ 

أقرُأها الميلادِ  في  عينيِك  صلاةُ 

إتعاسي يِْك  كّفَ في  ا�ّشمُع  وَيحرُق 

ُ كنيستُه تُغلَْق  وهل  فؤادي...  هذا 

أقداسي؟! قُْدِس  في  كاهنتي  وأنِت 

فبّخِري جسدي... كي أرتوي عطشًا

للكاِس ا�كاُس  وَيحكي  هواِك..  إلى 

ٌ قة َّ معل قلبي  في   ... الحّبِ أيقونةَ 

وا�نّاِس ّلهِ  ال� أمام  اعترافي  هذا 

ً سة مُقّدَ ترانيمًا  صلاتي  زيدي 

أجراسي! عينيِك  في  ا�عشُق  وَ�ْيَقرَِع 

رسل المستقبل تستضيف الشاعر 
اياس ناصر في أمسية بقاء

مكسرات العني
مكّسرات بطعم مختلف ولذيذ

شفاعمرو - حي العين 
هاتف: 04-9500363
0523320170

نتقدم للمحتفلين 

بعيد الميلاد المجيد 

ورأس السنة المباركة 

بأحلى الأماني وأغلى 

يكات هاتفين مع  التبر

الملائكة: 

�له في العلى وعلى  المجد ل�

الأرض السلام
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يَا إلهَ ا�لَكوِْن

قَْد وَعَْدَت

َ لْم َأّنَ ا�ّظُ

لا بُّدَ زَائِْل.

فَإلَى مَتَى

 كُّلُ هذي

بَاريِح، َّ ا�ت

قَاْء؟ كُّلُ هذَا ا�ّشَ

إلَى مَتَى

ُ  تَمُوُت ا�عََصافِير
قَنًْصا

جَاْء ؟ َّ فَوَْق َأْسوَارِ الر

إلَى مَتَى

 تَظَّلُ سَمَاؤُنَا
مُدََججَة ً

ائِرَاِت بِا�ّطَ

 وَتَظَّلُ جَمَرَاُت
ا�بُغِْض

عَلَى الَأْرِض

مُؤََججَة ً،

إلَى مَتَى..!؟ 

إلَى مَتَى

نَظَّلُ كَالذُبَاِب

أو ا�فَرَاَشاِت،

 فِي ُخيُوِط
ا�عَنَْكبُوِت..

عَا�ِقِيْن..؟

إلَى مَتَى

يَبْكِي الَأْطفَاُل..

َجوْعَى

عُرَاةً،

َأهْلُهُْم ُجثٌَث

رُقَاِت عَلَى ا�ّطُ

يْن..؟! مُبَعْثَر

ودُ يَعْبَُث بِهِمُ الدُّ

فَسَادًا..

َضيَاعًا..

إلَى مَتَى..؟! 

إلَى مَتَى

بَاعُ تَْستَبِيُح ا�ّضِ

ِ ِيَاء دِمَاءَ الَأبْر

فَيَرْحَلُونَ،

نَجْمَة ً.. نَجْمَة ً..

مَاءِ، تَتَلَْألَأ ُ فِي ا�ّسَ

ِإلَى مَتَى..!؟ 

ِإلَى مَتَى

يْتُونُ َّ يُعَمِّدُ الز

ِ هَدَاء ُّ َأْجسَادَ ا�ش

ِ يِْت والمَاء َّ بِالز

وَا�غُبَاْر ...؟

يَا إلهَ ا�عَْدِل

قَْد وَعَْدَت:

لاَ بُّدَ

َأْن تُشْرَِق يَوْمًا

شَمُْس ا�كَادِِحينَ

المَْسُحوقِينَ

المَْظلُومِينَ

المُشَرَدِيَن

ِ الَأْشقِيَاء

المُتْعَبِيْن. 

وَتُْقطََع

 يَدُ مَْن َأْدمََن
َ مَار الدَّ

فََصاَل وَجَاَل

وَنَهََش الَأْعرَاَض

وَ�َوََث الدِّمَاْء. 

لاَِم، يَا إلَهَ ا�ّسَ

مَاوَاِت  يَا رَّبَ ا�ّسَ
ا�عِظَاِم،

يَا إلهِي..

يَا رَِحيمْ،

عَفَاْء، يَا نَِصيرَ ا�ّضُ

َأنَْت الذي..

 تَقُوُل لِلْشَيءِ ...

ُكْن

فَيَكُوْن،

لِلْمَيِْت قُْم... فَيَقُوْم:

قُْل للاْحتِلاَِل

َكفَى عُْهرًا،

قُْل لِلاْختِلاَِل

َكفَى فَخْرًا،

قُْل لِلَْضمَائِرِ:

“ ِإْستَيْقِظِي..

مِْن عَارِ ُسبَاتِِك،

ِس، هْرِ المُقَّدَ فِي ا�نَّ

ِإغْتَِسلي.”

يَا ِإلَهَ ا�لَكوِْن،

قُْل لِلْرِِّيِح

َأْن تَهْدََأ قَلِيلاً.

لْمِ، يَا ِإلَهَ ا�ّسِ

يَا ِإلَهَ الحَّقِ

يَا إلَهَ ا�عَْدِل

قُْل...

لِهَذِي الَأْرِض

َ َأْن تَْستَرِيح

قَلِيلاً،

قَبَْل َأْن يَأتِي

ا�قََضاْء

ِلَتْسَتريَح األرُض َقلياًل 
ريتا عودة

هذا بيتك أعرفه باحساس عاشق

ية ا�يسرى اهتديت في الزاو

�شجرة الميلاد – �شبابيك اشتياقي

وكرسيّك الجلدي الأسمر

يستأنس بعطرك

بعبير ا�صالة ا�لكبرى

ووردتك المعلّقة على جدران قلبي

د�يل أثر �عطر

ما زال يستفزّ وسني

أيتها ا�بيلسانة ا�فواحة

 في ذاكرة حنيني

 على أدراج آهاتك

انتظرت متكئا

على درابزين فضولي

تسللت شوقا

بين أهداب عينيك

الحالمتين- ا�غافيتين

وبين أحداقي وشراييني

بلا موعد أتيت أعايدك

 لم أجدك على بابك

تراتيل ميلاد

علّقت قلبي نجمة عيد

وبلا قلبي رجعت

فلا حّب بعدك سيدتي

ولا عيد إلا بك

 

نجمة العيد في ربيع الشاعر نزيه نصراهلل
يه نصرالله مؤخرا، ديوانه ا�ثاني بعنوان » ما ز�ِت ربيعي« عن دار ا�وسط  أصدر ا�شاعر ا�شفاعمري نز

يقع الديوان في 70 صفحة من ا�قطع ا�وسط وتضمن 31 قصيدة ّله. و .في رام ال�

يه مزيدا من ا�عطاء الأدبي وا�فني. وقد اخترنا قصيدة » علّقت قلبي نجمة  مجلة » ا�سراج« تتمنى للأخ نز

.ا�عيد« من الديوان �نشرها في المجلة، حيث تناسب أجواء الأعياد الميلادية
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ذات يوم وبينما كانت والدتها تزور أقاربها في شفاعمرو، اشتدت 
عليها آلام المخاض فتم استدعاء القابلة حنة عازر، وخرجت الى 
وعملت  عاشت  ية  نصراو امرأة  انها  النور طفلة دعيت جوليا. 
يوسف  وأنجبا  زهر  أسعد  المرحوم  من  وتزوجت  الناصرة  في 
لاقامة  بادر  أن  بعد  عام  المفاجىء  زوجها  وفاة  وبعد  ولنا، 
مصنع طحينة محلية، وجدت نفسها أمام التحدي، وبعد انقضاء 
شيئا  عنه  تعرف  تكن  لم  الذي  للمصنع،  توجهت  الحداد  أيام 
باستثناء ما حدثها به زوجها، جمعت العمال وأعلنت لهم عن 
مواصلة العمل وسط الدموع ومشاعر الحزن والتأثر. ودخلت 
التحدي دون استعداد، سنوات من التعب والجهد والمصاعب 
تقطف  وبدأت  قدراتها  وأثبتت  واصلت  للكنها  والنكسات، 
بعض النجاحات، وتحصل على ثقة الأطراف التي تتعامل معها، 
الأرز« على كل شفة وطعمها على كل  اسم » طحينة  وبات 
لسان. تضاعفت كميات الانتاج، الطلبات ازدادت، الآلات 
جديدة.  نقلة  من  بد  لا  وكان  بالحاجة،  تفي  تعد  لم  الموجودة 
عامر،  ابن  مرج  في  باروخ  تل-  منطقة  في  أرض  على  صراع 
رفض يزرع التحدي مجددا، تحد آخر ونجاح جديد، حصلت 
جوليا على قطعة أرض كبيرة بمساحة 5 دونمات، وأقامت عليها 
مصنع » طحينة الأرز« الجديد الذي يعمل فيه اليوم 44 ما بين 
الانتماءات  الجنسين ومن مختلف  اداري وعامل وموظف من 
الدينية والقومية في البلاد، يعملون معا بانسجام داخل حدود 
» دولتهم«. ومنذ سنوات يقود العمل المهني ويشرف على ادارة 

المصنع بمهارة مهندس الغذاء الشفاعمري منذر ابراهيم نعوم.

عالم  في  وتقدم  نجاح  من  جوليا  السيدة  اليه  وصلت  ما  رغم 
الغذائية، وما حققته من مكانة عالية  الأعمال الحرة والصناعة 
في عالم الاقتصاد والمجتمع الا أن خصلة التواضع لم تفارقها، ولم 
تترك سلوكها التلقائي والعفوي ولم تتصنع، بقيت على ما هي عليه 
من سماحة وطيبة قلب ومن يحادثها أو يجلس اليها لا بد وأن 

يلحظ ذلك من الدقائق الأولى.

المبكرة  زوجها  وفاة  أن  »السراج«  لمجلة  جوليا  السيدة  تقول 
على  تتردد  تعد  فلم  لديها،  سلبية  فعل  ردة  شكلت  والفجائية 
اللكنيسة وتضعضع ايمانها، الى أن جاءت اليها إحدى راهبات 
ية  ومعز مواسية  اليها  وتحدثت  لبيتها،  المحاذي  الكلاريس  دير 
بمثابة  لأنها  الصلاة  على  وشجعتها  اللكنيسة  الى  للعودة  ودعتها 

البلسم لأحزانها. وفعلا عادت جوليا الى اللكنيسة وهذا منحها 
مع  والتعامل  القلب  بنظافة  يتلخص  تقول،  كما  مختلفا،  شعورا 
فتضىء  الدير  الى  تذهب  متضايقة  تكون  وكلما  بمحبة،  الناس 
هناك  من  وتخرج  الأفكار،  مع  وسابحة  متأملة  وتجلس  شمعة 

يات مختلفة.  بمعنو

وتضيف السيدة جوليا: كان من الصعب أن أتنازل عن المصنع 
خاصة وأن زوجي قد وضع أسسه وبدأ يسجل نجاحات أولية، 
ودون استشارة أحد قررت مواصلة المشوار بشعور من التحدي 
والحذر. كنت اشتغل معظم ساعات اليوم في المصنع، توجهت 
وواصلت  أيأس  لم  البداية،  في  يدعموني  لم  الذين  للمصارف 
أن  الى  معي،  والعمال  والشركات  بالموزعين  والاتصال  العمل 
يتسع  ولا  ضيقا  المكان  وبات  للخارج،  الطحينة  نصدر  صرنا 
للشاحنات والبضاعة، فبدأت افكر بالتوسع، وعلمت أنه يتم بيع 
قسائم للصناعة في تل باروخ، طلبت قطعة أرض للكنهم رفضوا 
طلبي في المرة الأولى بحجة أن حصة العرب انتهت! فعدت في 

السنة التالية وحصلت على قطعة أرض«. 

بالجودة  نهتم  نحن  تروي جوليا:  الأرز  نجاح طحينة  سر  وعن 
المصانع  مثل  نعمل  وبتنا  الخاص،  والطعم  النظيف  والعمل 
الاسرائيلية اللكبيرة والمعروفة، وبتنا شارة صناعية معروفة واليوم 
فان الأرز تعني الجودة. نصّدر الطحينة لأمريكا وأوروبا، وكل 
مطعم راق في البلاد يستعمل ويرغب باستعمال طحينة مميزة 
يلجأ الينا. منتجنا صحي ولذيذ وتم استبداله بكثير من المشهيات. 
وباتت طحينتنا تعرف وتسمى بطحينة الطهاة )الشفيم(. مصنعنا 

أن  يهمني  والقوميات،  الديانات  بين  التعايش  يشكل رمز 

جوليا زهر توجت ملكة 
طحينة »األرز« العربية 

بقواها الذاتية

قصة نجاح
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قاعات عوادية لألفراحقاعات عوادية لألفراح

محطة سونول، مفرق شفاعمرو – عبلين )الناعمة( ص.ب 459

هاتف: 9501559-04/ فاكس: 9501558-04/ جوال: 050-5356418

بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة

القاعة الصغرى تتسع لـ 400 شخص

القاعة الكبرى تتسع ألكثر من 700 شخص
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الفئات  المصنع من كل  في  يعمل 
هو  كما  وتفاهم  وتعاون  بصداقة 
حاصل. وانضم اليّ في مهمة ادارة 
ولنا، حيث  يوسف  ولدّي  المصنع 
صالحة  تربية  بيتهما  بتر اهتممت 
وخاصة على قيم المحبة والتسامح بعد 
بأمور  انشغالي  ورغم  زوجي  وفاة 

المصنع«.

أنها ما زالت  السيدة جوليا  وتؤكد 
التقليدية  يقة  بالطر الطحينة  تصنّع 
بالآلات  طعمها  تحفظ  التي 
التكنولوجية الحديثة، وتهتم باختيار 
هنا  وتشيد  المناسب،  السمسم  نوع 
بدور مدير المصنع في هذا الجانب.

لم تفكر جوليا في مسألة كونها امرأة 
في مجتمع ذكوري عندما قررت مواصلة العمل في المصنع بعد 
وفاة زوجها، وتقول أن جّل تفكيرها انصّب على المصنع وكيفية 
امرأة،  كونها  في  وليس  للأمام  مسيرته  ودفع  عليه  الحفاظ 

تؤخذ  الحقوق  بأن  منها  وايمانا 
يعطف  من  تنتظر  فلم  تعطى،  ولا 
تعتمد  أن  المطلوب  لأن  عليها، 
تكون  وأن  عملك،  في  نفسك  على 
منتظرا  للخارج  تنظر  ولا  يا  ادار
تضع  أن  والمطلوب  المساعدة، 
هدفا أمامك وتسعى لتحقيقه، وما 
جهدها  بفضل  جاء  جوليا  حققته 
نقدا  توجه  وهنا  وعملها.  ونشاطها 
لعدم وجود مبادرين عربا في مجال 
الصناعة والتجارة فالمبادرين لاقامة 
فهي  ولذا  قليلون،  كبيرة  يع  مشار
حصة  تخصيص  وتقترح  تطالب 
المبادرات،  لموضوع  مدارسنا  في 
والفتيات  للنساء  نصيحة  توجه  كما 
لا  مجتمع  يوجد  لا  بأنه  خاصة 

يسمح لي، فالمجتمع يحترمك اذا أثبّت نجاحك.

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة 
حلول األعياد الميالدية المجيدة 

HESH    M
MB     RIKYA

صالون 
هشام مباريكي

עיצוב שיער

04-9860160 شفاعمرو- شارع توفيق زياد
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بقلم د. جبران أبو رحمة 

اختصاصي أطفال واعصاب أطفال 

عند   5-7% من  موجودة  الانتباه  نقص  ظاهرة  تواجد  نسبة 
الأطفال.

وهي ظاهرة مزمنة تتميز: 

1-نقص الانتباه: يؤدي الى عدم التنسيق مع الاخرين، يعطي 
طابعا ان الشخص لا يصغي للغير، صعوبة بالتواصل معه.

2-حركة مفرطة: يعيق الولد في الاشتراك بفعاليات كثيرة، مثل 
يصعب على العائلة التواجد في أماكن عامة  مشاهدة الأفلام و

»الولد يظهر كولد عاق«.

3-انفعالية زائدة: ميول للانفعالية وعدم قدرة على انتظار دوره، 
يعمل أمورا  يفسر عادة كتصرف غير لائق ومزعج، الولد يقول و

دون تفكير مسبق وبعدها يندم على ذلك. 

الظاهرة ذات جذور وراثية. وجد باحثون في مجال التشخيص 
لجهاز الاعصاب، فروقا في مبنى مخ هؤلاء الأشخاص بالمقارنة 
ظاهرة  فهي  بالإضافة  المشكلة.  لديهم  توجد  لا  اشخاص  مع 
ية ناتجة عن خلل في مادة الل  Dopamine الذي يؤدي  عضو

في النهاية لخلل في رد الفعل. 

ية المهمة  التفاعلات والعوامل الاجتماعية: أحد الأسس الحيو
مع  جيله،  أبناء  مع  صحية  علاقات  وجود  هو  الطفل،  لتطور 

اخوته والبالغين من حوله أيضا.

تدل الأبحاث على ان الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه 
يعانون من صعوبات كبيرة في تطور علاقاتهم  وفرط الحركة، 
الاجتماعية الصحيحة مع العائلة والاصحاب، الأسس الصحيحة 
لتواصل الفرد مع مجتمعه هو ان يكون ذا قدرات للاستماع للغير 
وان يكون ذا قدرة على كبت نزواته، هذه الصفات لا تتواجد 
القدرة على تسخير  لدى هؤلاء الأطفال وتؤدي بهم الى عدم 

طاقاتهم الاجتماعية هذه لتواصل سليم وصحيح.

الطعام  تناول  والآخر،  الحين  بين  بالحركة  لهم  السماح  نصائح: 
حتى في أوقات غير مخصصة للأكل، الرسم يساعد على التركيز، 
حساسون  لانهم  الكبار  نحن  لهم  نقولها  التي  للكلمات  الانتباه 
جدا، وأخيرا تشجيع الطفل على كل عمل ناجح ولو انه صغير 

جدا.

للأهل  استمارات  المشكلة:  تشخيص 
والمعلم conners,vanderbilt. تقييم 
مشاكل  الطبي،  تاريخه  يشمل:  طبي 
فحص  وجدت،  ان  نظر  أو  سمع 
او  مرضية  عوامل  وجود  إمكانية 
طبي  فحص  ية،  ادو استعمال  بيئية، 

على   .Moxo, /T.O.V.O/BRC محوسبة:  فحوصات  شامل، 
جمع  نفسي(  طبيب  أعصاب،  )طبيب  لذلك  المؤهل  الطبيب 

كل المعلومات واستخلاص النتيجة.

يات الحياة: 1- جيل الروضة  مضاعفات الل  ADHD على مجر
6 سنين: خلل في التصرفات 

عدم  اجتماعية،  تعليمية،  مشاكل   :6-13 المدرسة  جيل   -2
الثقة بالنفس.

3- جيل المراهقة 18-13: مشاكل دراسية، اجتماعية، عدم 
إصابات  مبكر،  تدخين  القانون،  مع  تصادم  بالنفس،  الثقة 

جسمانية كثيرة.

4- جيل المراهقة المتأخر 18+: فشل دراسي، فشل في مجالات 
للمخدرات،  الانزلاق  إمكانية  بالنفس،  الثقة  عدم  العمل، 

حوادث واصابات كثيرة.

العائلة،  اعالة  في  فشل  العمل،  مجالات  في  فشل  بلوغ:   -5
حوادث  والعائلة،  البيت  إدارة  في  فشل  بالنفس،  الثقة  عدم 

واصابات كثيرة.

الحد  الانفعالية،  تخفيض  الاصغاء،  تحسين  العلاج:  هدف 
الثقة  تطوير  الحياة،  نوعية  تحسين  السريعة،  الفعل  ردود  من 
بالنفس، العمل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية والتمتع من 

الاحداث العاطفية ومنع الانزلاق لاستعمال السموم.

ية ريتالين 10,20,30,40 مغم،  يوجد عدة أنواع من الادو
 CONCERTA ADERAL, ية أخرى مثل: סטרטרה وادو

  .VYVANSE ,FOCALIN ,DAYTRANA

العوارض الجانبية للعلاج: قلة النوم، فقدان الشهية، وجع رأس 
فقط في الأشهر الأولى ويتحسن مع الوقت. لذلك على الأهل أن 

يهتموا بوجبة إفطار غنية وشرب المياه.

نقص االنتباه والتركيز وفرط الحركة -  
 تحد في كل جيل
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د. عبير رحباني

باتت الألعاب الإللكترونية ظاهرة ترتبط بحياة الأجيال الجديدة 

»الجيل الخامس« بشكل شبه يومي لافت، ولها تأثيرات كبيرة 

ية والسلوكية للجيل الجديد، ولم يقتصر انتشارها  بو في الجوانب التر

وتداولها في منطقتنا العربية وحسب، بل في معظم أرجاء العالم، 

حيث ان الساعات التي يقضيها الاطفال والمراهقون أصبحت 

تشكل مصدر قلق للاهل وللمجتمع بأكمله.

وهذه الالعاب الاللكترونية تضمن رسائل مشفرة يقوم بإرسالها 

او  »المرسل« بهدف تحقيق اغراض وغايات قد تكون دينية 

سياسية او ثقافية او نفسية – سيكولوجية، كما وتفرض قواعد 

الالعاب الاللكترونية على المستخدمين اكانوا اطفالاً ام مراهقين 

الإنغماس فيها، وبالتالي انغماسهم في حرب ثقافية او أيدولوجية 

ية من خلال انتقال اللاعب او المستخدم لها من الواقع  او فكر

الذي يعيشه وتقريبه الى عالم الخيال، ما تؤدي به الى صراع داخلي 

نفسي ما بين الخيال والواقع محاولاً تطبيق قواعد تلك الالعاب 

الخطيرة على حياته اليومية بحيث تصبح نمطاً من انماط سلوكياته 

اليومية ليحقق بذلك رغبات صانعي هذه الالعاب وأهدافهم.

والجدير ذكره في هذا الاطار، ان توفر الهواتف الذكية وسهولة 

استخدامها فتح المجال بشكل كبير من حيث استخدامها من قبل 

الى  الحاجة  دون  ومن  مراقبة،  من دون  والمراهقين  الاطفال 

معرفة تطبيق اللكومبيوتر.

وتعمل هذه الالعاب على غسل الادمغة والتنويم المغناطيسي، 

فقدان  مثل:  خطيرة،  سلبية  بأفكار  اللاعبين  شحن  الى  اضافة 

الامل، والضياع، والهروب، وقتل الطموح، وبث روح اللكراهية 

والعدوانية تجاه انفسهم وتجاه الاخرين، عدا عن الالعاب التي 

قد تدفعهم الى قتل انفسهم والانتحار بخاصة مع توفر الهواتف 

اي  في  استخدامها  وسهولة  والمراهقين،  الاطفال  بين  المحمولة 

مكان وفي اي وقت.

تدوير  مبدأ  على  تعمل  والتي  سبينر«   « كاللعبة  العاب  وهناك 

الاصابع حيث يقول مروجون لها إنها تساعد في معالجة التوتر، 

وتهدئة الأعصاب، إلا أن علماء نفٍس نفوا ذلك، وأوضحوا أن 

بالهوس  مستخدميها  تصيب  يل  طو لوقت  فيها  الانشغال  كثرة 

ليس  اللعبة  أن  مؤكدين  دروسهم،  عن  يصرفهم  قد  الذي  بها 

لها علاقة بتهدئة الأعصاب والتحكم فيها كما يدعي البعض، إلا 

أن الانشغال لبعض الوقت بها يؤدي إلى الابتعاد عن التفكير 

بالضغوطات النفسية.

وبحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس فان هناك بضائع تأتي 

للممللكة وبمقدار لعبة  للممللكة يتم ادخالها مع مسافرين عائدين 

واحدة أو لعبتين كحد أعلى، للكن اصحاب تلك الالعاب يقومون 

وتؤكد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على صفحات  لها  بالترويج 

المؤسسة على تقوم بمراقبة ومتابعة أي شكوى تردها حول ترويج 

تلك الألعاب، وانها لن تسمح بإدخالها للممللكة وبيعها بالأسواق.

للكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الاطار! هل يكفي مبدأ 

ام  والمقاييس؟  المواصفات  مؤسسة  قبل  من  والمتابعة  المراقبة 

اننا الان في امس الحاجة الى اجراءات او قوانين تحصر وتحظر 

اضافة  الالعاب  تلك  لمثل  والاعلانات  الترويج  من  اي شخص 

لبعض الالعاب الاللكترونية الخطيرة التي باتت تشكل خطورة 

خاصة على الاطفال والمراهقين والتي تقوم فئة بالترويج لها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث باتت تلك الالعاب مسرحاً 

سلعة  اي  او  لعبة  اي  او  مادة  اي  لترويج  لللكثيرين  ومتنفساً 

مراهقين  أم  أطفالاً  اكانوا  المجتمع  افراد  على  خطورة  تسبب 

أم بالغين. لذا من الضروري النظر الى ايجاد قانون يحصر أولاً 

تلك الالعاب ويحظر الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وغيرها من الوسائل الاللكترونية الاخرى.

دور  وأين  ابنائها؟  مراقبة  في  الاسرة  دور  اين  نتساءل:  وهنا 

فليس  الالعاب؟  هذه  لخطورة  التثقيفي  الجانب  في  المدرسة 

الطلاب  اعطاء  على  فقط  المدرسة  دور  يقتصر  ان  بالضرورة 

المناهج المخصصة لهم، بل يجب ان يكون للمدرسة دور تثقيفي 

فيما يتعلق بمخاطر تلك الالعاب ومخاطر الهواتف الذكية وغيرها 

او  او جسدية  نفسية  اضراراً  تسبب  التي  الاخرى  الامور  من 

بية اولاً من ثم تعليم(. وايضاً اين  ية عليهم، لان المدرسة ) تر فكر

دور الإعلام التوعوي والتحذيري لتلك المخاطر؟.

مخاطر األلعاب االلكترونية 
بين التخدير والتحذير
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اديمية
خطوتكم األولى الى االك

ارشف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد 

يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 

نتقدم بأحر التهاني 

بمناسبة حلول 

األعياد المجيدة 

عيد الميالد المجيد

ورأس السنة المباركة
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بقلم: مارون َسامي عزّام

رافق العنف أولى مراحل تطوّر الإنسان البدائي خلال العصر 

القيَم  لانعدام  نظرًا  متخلّفة،  عقليّته  كانت  حيث  الحجري، 

الاجتماعية التي تردعه عن ممارسة العنف، الذي كان مصدر 

لأن  البقاء،  نفسه من أجل صراع  للدفاع عن  رزقه، ووسيلة 

فرض  من  يمّكنه  الذي  الفكري،  للرّقي  افتقر  البدائي  الإنسان 

والإسرائيلي،  العربي  المجتمعَين  أن  ومع  نفسه.  به  يحمي  قانون 

لديهما  أن  كما  الحضاري،  الوعي  درجات  أقصى  إلى  وصلا 

أحدث الوسائل الوقائيّة والأدوات القانونيّة الّصارمة، إلاّ أّنهما 

لم يستطيعا أن يحميا المرأة، من المنحرفين جنسيًا.

الّسن  كبار  طالت  الإسرائيلي  المجتمع  في  الجنسيّة  الاعتداءات 

بين  الإسرائيليّة  الّصحف  عناوين  تتصّدر  جدًا...  شائعة  وهي 

والقِيَم  الأخلاقيّة  البُنية  بانهيار  يُنذِر  والأخرى...فهذا  الفينة 

عن  نسمع  لا  العربي  مجتمعنا  في  البعض.  لدى  الاجتماعية 

بعض  محاولة  رغم  موجودة،  أنها  إلاّ  جنسيّة،  اعتداءات 

الجنسي  التحرّش  خانة  في  تصب  وهي  عليها،  التكتّم  العائلات 

لا  ابنته  أو  قريبته  أن  تمامًا،  يعلم  العائلي،  المعتدي  العائلي،لأّن 

تستطيع أن تقاومه، لأنه ذو سطوة عليها، وتخاف أن تبوح لأحد 

أقاربها بذلك، لئلاّ يُصّدقها أو يعتبرها مختلّة عقليًا!! 

العربية،  العائلات  بعض  الجنسي داخل  التّحرّش  أن  لا شك 

ليس له رواج عبر وسائل الإعلام المختلفة، لا نسمع من الجهات 

المحرّمات  يعتبرمن  فذلك  توعية،  بحملات  قامت  أنها  المعنيّة 

لإحراج  منعًا  علنًا،  فيها  الخوض  عدم  التي يجب  الاجتماعية، 

العائلة!! وحفاًظا على سمعة الفتاة!! للكن الدراما العربية وخاّصةً 

عالية،  العائلي بجرأة  الجنسي  التحرش  يّة، طرحت قضية  الّسور

من خلال مسلسل بعنوان »العِشق الحرام«، من بطولة عبّاس 

رغم  مرعبة  باتت  لأّنها  وذلك  النّجوم،  من  ومجموعة  النّوري 

حساسيّتها. 

يبدو أن العادات الشّرقيّة الأصيلة لمجتمعنا العربي قد تعولمت، 

التّحرّش  ظاهرة  تَعتبِر  لأّنها  الماضي،  في  كما  وزن  لها  يعُد  ولم 

أو  بها  التّدخّل  يجوز  لا  »الخصوصيّات«،  من  العائلي  الجنسي 

أسرار«!... »البيوت  القائل  بالمثل  عنها! وذلك عملاً  الإفصاح 

جنسيًا  عليهن  المعتدَى  الفتيات  بعض  تتمتّع  أن  يجب  أنه  مع 

التواصل  مواقع  عبر  الموضوع،  الحديث عن  بالجرأة، من أجل 

الاجتماعي.

يّةغير  وسر خاّصة  علاجيّة  ُأُطر  ِضمن  يُعالَج  الجنسي  التحرّش 

يتحّدثون  فقط  الاجتماع  وعلماء  النّفسيّون  الأخّصائيون  معلنة، 

عن هذه الظاهرة المقلقة باختصار، دون التّعمّق فيها، عبر وسائل 

الإعلام المرئيّة، كما شاهدُت مؤّخرًا، وللكن اللوم كلّه يقع على 

يّة متخلّفة  بو بيّة والتعليم، الذي ما زالت مضامينه التر جهاز التّر

تصرّفات  على  طرأت  التي  التغيّرات  تواكب  لم  تتطوّر...  ولم 

لا  والتعليم  بية  التر ومنهاج  الأخير...  العقد  خلال  الطلاّب، 

المدارس  الّسليمة في  بية الجنسية  التر تتناول  يخّصص حصًصا، 

العربية واليهوديّة، لينشر بين الطلاب الثقافة الجنسية الّصحيحة، 

غير  الطبيعيّة  الجنسيّة  للعلاقة  الحقيقية  الّصورة  لهُم  ينقل  كي 

المقزّزة، كالتي يشاهدونها عبر الأفلام الإباحيّة الخياليّة. 

يّة باتت متنّقلة، وفي متناول الجميع، من  التقنيّة الإباحيّة العصر

يُرِسلوا  أن  حامليها  لبعض  تسمح  التي  الذّكية  الهواتف  خلال 

أب  الواتس  الدّردشة،  تطبيق  عبر  إباحيّة  مقاطع  لأصدقائهم 

الشّهير، بمنتهى السّهولة!! ممّا يساعد على تأجيج الغريزة الجنسيّة 

كمّية  فيه  تكون  الذي  المراهقة،  سن  في  وتحديدًا  لديهم، 

الهورمونات عالية جدًا. 

مسبوق  غير  بشكل  الجنسي  الإرهاب  ظاهرة  تفاقمت  أن  بعد 

أسابيع  منذ  الإسرائيلي  اللكنيست  أقرّ  الإسرائيلي،  المجتمع  في 

المضامين  نشر  بعدم  يقضي  قانونًا  والثّالثة،  الثّانية  بالقراءتين 

الجنسيّة المصوّرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر حيّز 

الإنترنت، إلاّ إذا وافق الّطرف الآخر، والذي يخالف القانون، 

لقانون التحرّش  يُسجن 5 سنوات، يعتبر هذا القانون استكمالاً 

الجنسي الذي ُأقِرّ عام 1998. 

هذا القانون غير متشّدد بما فيه اللكفاية، بعد إضافة جملة »بموافقة 

الّطرف الآخر«، أليس فيه تشريع قانوني لترسيخ التّسيّب 

اإلرهاب الجنسي الخفي!!
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MERRY

CHRISTMAS
بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة
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فرع الفوار 

)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(
هاتف. 04-9865768

فرع املركز التجاري 
)شفاعمر - مفرق الناعمة(
هاتف. 04-6944016

SAMARA - סמארה

شبكة الحوانيت االوفر يف الشامل

تهنئ الجميع بحلول

عيـد امليالد املجيد 
ورأس السنة املبارك

الأخلاقي؟! ودعوةً لتبرير أي تصرّف شائن؟! هذا 

دليل على أن القوانين التي سنّتها اللكنيست، تساهم 

في إبقاء المرأة مستضعفة، لا قيمة لها، فتصبح أداة 

رخيصة، لاستباحة جسدها.

وأقصد  التقليديّة،  المرئيّة  الإعلاميّة  الإباحيّة 

الأفلام التي تُعرض على شاشات التلفاز عبر أجهزة 

بالإنترنت،  الاتصال  وسيلة  تدعم  التي  الاستقبال 

لفك ترميز القنوات المشّفرة، تعتبر أيًضا محّفزًاعلى 

القنوات  أن  مع  الجنسي،  الإرهاب  وباء  اتّساع 

يقة الدّفع  الفضائيّة الغربيّة والإسرائيليّة، تنتهج طر

أن  إلاّ  المشّفرة،  الإباحيّة  قنواتها  مجموعة  مقابل 

فَتح  ُمّكن  ت الحديثة،  الإنترنت  تقنيّات  استخدام 

مثل هذه القنوات، ممّا عزّز لدى المنحرفين غريزة 

إحدى  هي  وهذه  حاد،  بشكٍل  الجنسي  العنف 

مخاطر الإنترنت. 

تساهم  بالمرّة،  الإنترنت غير مراقبة  نعلَم أن مواقع 

العديد  انتشار  رغم  الجنسي،  الإرهاب  تفشّي  في 

من البرامج الوقائيّة الإللكترونيّة المجّانيّة غير المرئيّة، 

إلاّ أن بعض الأهالي يجهلون هذه التقنيات، بينما 

البعض الآخر لديه إلمام واسع بمثل هذه التقنيّات، 

الجيل  هذا  مع  يولَد  الذي  الفطري  الذكاء  للكن 

أدوات  عن  الإنترنت  عبر  يفتّش  جعله  النّاشئ، 

أو  الحماية،  جدار  اختراق  على  تساعده  برمجيّة، 

بمثل  »الضليعين«  بأصدقائه  المراهق  هذا  يستعين 

الأهل  يفرض  أن  المفّضل  لذامن  التقنيّات!  هذه 

عنهم...  الخطر  لدرءِ  فترةٍ،  رقابة كل  أبنائهم  على 

تفشّي  عن  التغاضي  عدم  أيًضا  الأفضل  ومن 

الإرهاب الجنسي في المجتمعَين العربي والإسرائيلي، 

له،  يتعرّض  من  لكل  نفسيّة  إعاقةً  يسبب  لأنّه 

وليس فقط عاهةً جسديّةً.
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فرع الفوار 

)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(
هاتف. 04-9865768

فرع املركز التجاري 
)شفاعمر - مفرق الناعمة(
هاتف. 04-6944016

SAMARA - סמארה

شبكة الحوانيت االوفر يف الشامل

تهنئ الجميع بحلول

عيـد امليالد املجيد 
ورأس السنة املبارك
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فوز الحملة الدولية للقضاء 
على األسلحة النووية بجائزة 

نوبل للسالم 2017

منحت الأكاديمية السويدية المللكية للعلوم، جائزة نوبل للسلام 
ية. لهذا العام للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النوو

الجائزة قدمت  أندرسن، إن  بيريت ريس  اللجنة  وقالت رئيسة 
بعد  ية  النوو الأسلحة  على  للقضاء  الدولية  الحملة  بجهود  اعترافًا 
عملها على »لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية المترتبة على أي 
ية، بالإضافة إلى جهودها للوصول إلى  استخدام للأسلحة النوو

ية.” حظر دولي للأسلحة النوو
ية  النوو الأسلحة  على  للقضاء  الدولية  الحملة  أن  بالذكر  والجدير 
هي مجموعة عالمية تعمل على تعزيز الانضمام إلى معاهدة حظر 
ية. وأطلقت الحملة التي ساعدت في إبرام المعاهدة،  الأسلحة النوو
في عام 2007، وتضم اليوم 468 منظمة شريكة في أكثر من 

100 بلد.

ينظم معهد العالم العربي في باريس، معرضاً يستمر لأول 
ألفا  المشرق،  »مسيحيو  وعنوانه:  المقبل،  العام  من  شهر 
عام من التاريخ«. يحتوي المعرض على مقتنيات من دول 
والعراق  يا  وسور ولبنان  الأردن  وهي:  الأوسط  الشرق 
ومصر والأراضي المقدسة. وهو فرصة لتذكير العالم بقيمة 
تاريخية وحضور مؤثر في هذه البقعة من الأرض، فما هو 
معروض حالياً في باريس هو آثار من القرون الأولى، وهذا 
التاريخ  مع  التوأم  وتاريخهم  الشرق  مسيحيي  على  دلالة 
وتأسست  السماء،  رسالات  هبطت  وهنا،  المسيحي. 
هنا  من  الديانة  نشأت  أن  وصار  التوحيدية،  الديانات 
المسيحية المنتشرة في العالم كله، وان المسيحيين الذين ما 
زالوا يسكنون في هذا الشرق، ليسوا ضيوفا حديثي العهد، 

بل هم أصلاء وأصليون هنا.
المعرض مناسبة كذلك للتركيز على قيم »العيش المشترك« 
وتلتها  هنا  نشأت  اليهودية  فالديانة  الشرق،  ميزّت  التي 
المسيحية وتبعها الاسلام، هذا هو التاريخ، وكما يُذكر دائماً 
على  أخوّة  هي  نفسها،  الديانات  بين  الأخوّة  هذه  بأن 
الديانات.  تابعي ومؤمني ومعتنقي هذه  بين  الواقع  أرض 
فالتزامن بين تأسيس وتاريخ الأديان يترافق مع ما نسميه 
بمّا رسالة توجه إلى  اليوم بالوئام الديني بين الأتباع. وهي لر
الغرب الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلة الوافدين 

ّله. وعدم مقدرتهم على الاندماج مع بقية خلق ال�

المسيح يحمل كأسا.. اغلى لوحة 
لدافنشي تباع ب 450 مليون دوالر

ليوناردو  الإيطالي  للفنان  لوحة  بيعت 
بل  يورك  نيو في  علني  مزاد  في  دافنشي 
لتصبح  أمريكي،  دولار  مليون   450
بذلك العمل الفني الأغلى على الإطلاق 
فناني  أهم  من  يعد  الذي  الرسام  لهذا 
ولم  م،   1519 عام  توفي  وقد  أوروبا 

يُعثر إلا على 20 لوحة من رسوماته.
يُعتقد  وتحمل اللوحة اسم »سالفاتور مندي« أي مخلص العالم، و
المتاحف  عوض  شخص  امتللكها  وقد  لدافنشي،  الوحيدة  أنها 
والمراكز الفنية، ويرى الخبراء الفنيين أنها رُسمت بعد عام 1505.

ورسم دافنشي هذه اللوحة للمسيح وهو يرفع يده فيما يظهر في 
لوحة ثانية وهو يحمل كأسأ.

مسيحيو المشرق 2000 
عام من التاريخ
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استرياد وتسويق

بمناسبة األعياد المجيدة 

نتمنى لكم أعيادا سعيدة

جميع أنواع املرشوبات والشوكوالطات

6567460-02القدس ـ ت:9868434-04شفاعمرو ـ ت:



طباعة على قماش  شـــوادر  والفتات  بجميع االحجام, صغير وســـط وأحجام ضخمة  عمل تقني
لمكاتـــب  واإلعالميـــة,  التجاريـــة  للمصالـــح  خاصـــة  أســـعار  العصريـــة    التصاميـــم  وبأجمـــل  مهنـــي   
الســـعر   تحـــدد  الكميـــة  االنتخابيـــة   لحمالتكـــم  شـــوادر  طباعـــة  والطباعـــة    واالعـــالن  الدعايـــة 

شفاعمرو ظهر الكنيس بادارة هادي عبايس

اعالنكم بأجمل صورة 
وبأعلى جودة وبأسرع وقت 

جديد اوكزيون في عالم الميديا واالعالن    

وصول ماكنة لطباعة الشوادر 
والالفتات بأضخم االحجام 

الجهاز الوحيد بالمنطقة



شفاعمرو هاتف 9869615-04  فاكس 04-9860462

اسم يعني الكثري

شفاعمرو هاتف 9869615-04  فاكس 04-9860462

اسم يعني الكثري

شفاعمرو هاتف 9869615-04  فاكس 04-9860462

اسم يعني الكثري

شفاعمرو هاتف 9869615-04  فاكس 04-9860462

اسم يعني الكثري
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جماهير  ومعها  شفاعمرو  كنائس  احتفلت 
المؤمنين بالآلاف، مساء السبت 2 كانون 
الأول باضاءة شجرة الميلاد في ساحة باب 
حافلة  ودينية  شعبية  أجواء  في  الدير، 
الأعياد  بقدوم  والبهجة  الفرح  وبمشاعر 

الميلادية المجيدة.
ابتدأ الاحتفال بمسيرة دينية وشعبية على 
رأسها رعاة الكنائس في شفاعمرو، وتقدمها 
ية اللكشاف المسيحي بايقاعاتها المميزة  سر
المسيرة من كنيسة  انطلقت  والاحتفالية. 
اللاتين، وبعدها اتجهت الى كنيسة الروم 
الروم  كنيسة  الى  وواصلت  الكاثوليك، 
وعند  الأسقفية  فاللكنيسة  الأرثوذكس 
كل كنيسة أضيئت الشجرة والزينة فيها، 
وانتهت المسيرة في ساحة باب الدير حيث 
كان الجميع مع موعد اضاءة الشجرة العامة 
اللكنن  افتتحه  مهيب،  باحتفال  واللكبيرة 
وبعده  اللكهنة  باسم  مهنئا  داغر  فؤاد 
أمين  الأستاذ  بلدية شفاعمرو  رئيس  قدم 
باسم  التهاني  وقدم  البلدية  تحية  عنبتاوي، 
البلد مشيرا الى أن شفاعمرو باتت مدرسة 

شفاعمرو وبلدات الجليل تحتفل
 باضاءة شجرة الميالد

يصري اضاءة شجرة شفاعمرو بعدسة: جوزيف نو

اضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم
ونحن  خاصة  والمحبة  الأخوة  في  للآخرين 
وفي  المجيد  بالميلاد  اليوم  بالأعياد  نحتفل 
أعياد كل الطوائف، وأضاف قائلا: نعلنها 
الصلوات  ينتهكون  من  تأتأة كل  دون 
لهم  نقول  الدين،  باسم  الجرائم  ويرتكبون 
منكم  شفاعمرو  في  ونحن  براء  منكم  الدين 
براء. وتلاه قدس الأب اندراوس بحوث 
تحقيق  في  ساهم  من  لكل  الشكر  فقدم 
الميلاد،  وسوق  والاحتفال  الزينة  وتنفيذ 
النفوس  في  العيد  معاني  زرع  الى  ودعا 

والعائلات. 

واطلقت  الشجرة  اضاءة  تم  ذلك  وبعد 
ابتهاجا  المدينة  سماء  في  ية  النار المفرقعات 
الناس  فرح  وسط  بالعيد،  واحتفالا 
وتصفيقهم. ثم قدم القس فؤاد داغر باقة 
من الأناشيد والأغاني الميلادية التي لاقت 

الاستحسان.
اضاءة  مع  شفاعمرو  شجرة  اضاءة  وتزامن 
شجرة مدينة بيت لحم، مدينة ولادة السيد 
المجد- بحضور شعبي ورسمي  له  المسيح – 

وبعروض فنية منوعة.
الناصرة  مدينة  شهدت  التالي  اليوم  وفي 
باضاءة  مشابهة  احتفالات  حيفا  ومدينة 
شجرة الميلاد، كما احتفلت معظم البلدات 
شجرة  باضاءة  الجليل  في  العربية  والقرى 

العيد.
»السراج«  مجلة  أسرة  تتمنى  المناسبة  بهذه 
لجميع  المستقبل«  »رسل  جمعية  وأعضاء 
الأيام  هذه  تكون  أن  بالأعياد،  المحتفلين 
مباركة وأعياد خير وفرح وعبادة، وتتقدم 

للجميع بأجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير.



شفاعمرو - شارع توفيق زياد، هاتف: 0502271514  049867160

אויר,  קירור  עם  בשיא  כ”ס   7 שקט  מנוע 
מנגנון  גדול)133/48( הכולל  ריצה  משטח 
בולמי   8 מערכת  למסילה,  אוטמטי  מירכוז 

זעזועים אקטיביים לכל אורך המסילה.

מנוע שקט 7 כ"ס בשיא עם קירור 
הכולל  גדול   ריצה  משטח  אוויר, 
 , למסילה  אוטומטי  מרכוז  מנגנון 
מערכת 8 בולמי זעזועים אקטיביים 

לכל אורך המסילה.

رامي 
سبورت

مركز الستيراد وتسويق معدات رياضية للمؤسسات واألفراد 

الماركة التركية 

الجديدة لكل فروع 

الرياضة

كؤؤس وميداليات  اوسمة تقدير

 لكافة الفروع

₪ 3,800

₪ 4,300

York ultimate

York record

כולל  6.5-כ"ס,  וחזק  שקט  מנוע 
מערכת קירור אוויר המספק מהירות 
ריצה רחבה  ויציבה, מסילת  קבועה 

ברוחב 45 ס״ה ובאורך 120 ס״מ.
אקטיביים  זעזועים  בולמי  מערכת 
שיפוע  המסילה,  אורך  לכל 

מכני,מתכוון למצבי עליה ומישור.

₪ 3,400

York Prime

رامي 
سبورت

استرياد

www.ramisport.co.il

اضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم
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ية )فصلية مؤقتا(، ثقافية،  شهر
ية، أدبية، علمية،  بو روحية، تر

اجتماعية

تصدر عن:

جمعية رسل المستقبل – شفاعمرو

مدير التحرير: د. نزار بحوث 

ياد شليوط رئيس التحرير: ز

تصميم غرافي: شربل الياس

ص.ب 847, شفاعمرو 
2020000

بريد اللكتروني:

rosol.alm@gmail.com

Rosol Elmostakbal :فيسبوك

الاعلانات على مسؤولية المعلنين

المقالات لا تعبر بالضرورة عن 

رأي ادارة التحرير أو الجمعية

صورة الغلاف من حفل اضاءة شجرة 
الميلاد في شفاعمرو بعدسة: جوني 

الياس

 تقترب البشرى وتبشرنا بولادة ربنا والهنا يسوع المسيح، خبر
بنا وحياتنا بولادة الكلمة الحية التي لا تموت.  سار ينير قلو

ية  بمناسبة هذا الحدث السامي نصدر مجلتنا »السراج«، التي نطمح ان تصبح مجلة شهر
 أدبية علمية وثقافية على مستوى فكري عال.

العلمية الاجتماعية  بفعالياتها  لطالما عرفتموها  التي  المستقبل  جمعية رسل  تصدرها   مجلة 
والثقافية منذ 6 سنوات، جمعية تدعم وتساند الطلاب الجامعيين الذين في ضائقة مادية.
 فمنذ سنة 2011 تقدم الجمعية منحا للطلاب الجامعيين بمبالغ تتراوح ما بين 3500-2500

يا لكل منحة. شاقل سنو
الروم كنيسة  من  ومعنوي  مادي  ودعم  وبمساعدة  اليوم  حتى  الجمعية  تأسيس   منذ 
الذين والشباب  بحوث،  اندراوس  الأب  وخاصة  الأجلاء  الآباء  بقيادة   الكاثوليك، 
يع كنسية أخرى، وزع حتى اليوم حوالي 400  يسعون مشكورين لتجنيد الأموال لمشار
 الف دولار امريكي، جزء كبير من هذا المبلغ جمع من فعاليات الجمعية وتبرعات أهل
يل المحبة والشكر، كما ونحيي صديق  البلد الأسخياء الذين لم يبخلوا علينا بكرمهم، فلهم منا جز

يعها.   الجمعية الأستاذ أشرف جبور على مساندته لمشار
2500 شاقل، أي ما معناه بمبلغ  70 منحة كل واحدة  2017 وزعنا  السنة   في هذه 
 175,000 شاقل وتساوي 50,000 دولار أمريكي، وهذا ليس بمبلغ مفهوم ضمنا اذ
 نعمل بكل الجدية والمثابرة لجمع هذه المبالغ ولذلك لا نوزعها سدى، الا حسب المعايير

 والشروط التي حددناها في نموذج المنحة.
ذوي الطلاب  نساعد  دراسية  سنة  بداية كل  فمع  الجامعيين،  الطلاب  مساندة   بجانب 

الإمكانيات المحدودة ماديا، في مدرستين الراهبات والكاثوليك بمبالغ سخية جدا.
يل، هناك أيضا نعمل على ادخال الفرح بقدر الإمكان  اما في الأعياد المجيدة فباعنا طو
 على ذوي الأوضاع الخاصة عاملين بحسب المقولة ” فكم من كسرة خبز يابسة اثلجت
 قلب جوعان، وكم من بسمة حلوة محبة أصبحت بلسما للروح الحزينة، وكم وكم وكم طفل

امتللكته السعادة عندما استلم هدية العيد”.
 رجائي منكم كونوا انتم جزءا من العيد، جزءا من صناعه، ليفرح المولود الجديد حين يرى
 أننا نعمل بأقواله: كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، عريانا فألبستموني،

سجينا فزرتموني.
ياد شليوط، لبنى عوكل، كليم جريس، ليديا ديك،  من أعضاء جمعية رسل المستقبل: ز
بشوتي، ليندا مطر، عوني   خالد حداد، 
ابراهيم تلحمي  وهيب  حداد،   نبال 
نتمنى  بحوث وعبدكم الأمين نزار بحوث 
 للكم أسمى الأماني بأعياد مجيدة وسعيدة
أجمعين علينا  ّله  ال� أعادها  مباركة،   وسنة 
وعلى العلى  في  ّله  ل� المجد   «  مسبحين 
المسرة«، الناس  وفي  السلام   الأرض 

كل عام وانتم بخير.

الدكتور نزار إبراهيم بحوث
رئيس جمعية رسل المستقبل

  
                                                                    

على أبواب األعياد

فانه ليس خفّيٌ إلاّ سيَظهر، ولا مكتومٌ إلاّ سيُعلن

  ت: 04-9861665

 فاكس: 04-9866822

بورصة 
ايهاب 

للمجوهرات 

تتقدم بأحر التهاني للمحتفلين 

باألعياد الميالدية المجيدة

بورصة ايهاب  للمجوهرات  

شفاعمرو



أولدن

طعم مختلف.. 
جلسة مميزة

يتمنى لكم
 أعيادا مجيدة

شفاعمرو – شارع جبور جبور 
 مقابل بوظة شفاعمرو

بشير - 0546431477
ايهاب - 0506398750

المطعم – 0774021310

على أبواب األعياد

  ت: 04-9861665

 فاكس: 04-9866822

بورصة 
ايهاب 

للمجوهرات 

تتقدم بأحر التهاني للمحتفلين 

باألعياد الميالدية المجيدة

بورصة ايهاب  للمجوهرات  

شفاعمرو




