
همزة وصل
Rapport mensuel

كانون األول  ٢٠١9
نشرة إخبارية شهرية

لإلتصال بنا

+961 9 235 435

 عينطورة – عين الريحانة ، شارع 11 – كسروان

ص.ب. : 551 ذوق مكايل - لبنان

اإلفتتاحّية

  أخبار ونشاطات والدنا - البرامج التربوية

شبيبتنا بمركرز المساعدة بالعمل

متلي متلك – برنامج الدمج المدرسي

قيمة العطاء

 أهال وسهال بزوارنا

  جـو عيلتنا

في هذا العدد

02

03

07

08

09

13

14



02 -

اإلفتتاحّية

اإلفتتاحّية 

هيــدا كان نشــيد الماليكــة، اللــي ظهــروا للرعــاة بالليلــة 
اللــي ُولــد فَيــا يســوع ببيــت لحــم. 

ــد  ــد الســما واألرض ألنــو بَســّبح وبيَمجِّ هالنشــيد بيَوحِّ
هللا بالســما وبيعطــي األرض أمنيــة الســالم.

ألنــو الســالم إلتــزام وجهــد يومــي، نعمــة منــك يــا رب 
منطلب منك تغّير قلوبنا وتعّبينا من حنانك وحكمتك 
ومحبتــك وخاصــة اليــوم وبهالظــروف الصعبــة اللــي 

عــم يمــرق فَيــا وطننــا لبنــان. 

منطلــب منــك تَرّيــح كل مظلــوم، تســقي كل عطشــان، 
كل  وتَرّيــح  زعــالن  كل  وتَفــرِّح  مريــض،  كل  تشــفي 

يئســان.

 المجد لله في العلى وعلى
األرض السالم

ــّدم  منطلــب منــك تشــكر علــى طريقتــك كل شــخص َق
حياتــو وإمكانياتــو وقلبــو ومحبتــو لخدمــة والدك.

منطلب منك يا ملك السالم تدلنا على طريق السالم.

منطلب منك يا طفل المغارة، يا ملك الكون تخّلص لبنان.
نحنــا منوعــدك نخّلــي حياتنــا ِكاّل نشــيد دايــم لمجــدك 

وســالمك ومحبتــك.

ولد المسيح هللويا !!! 
إلو المجد في السما وعلى األرض السالم. آمين !

فاديا صافي 
رئيس ومدير عام
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

هاشلي بربارة

متــل كل ســنة مــش معقــول يمــرق عيــد البربــارة ومــا 
نعمــل هيصــة وَجمَعــة بوحــدة الشوشــو.

مــن  مختلفــة،  نشــاطات  وتشــاركنا  ِفــَرق  َلـــ٤  انقســمنا 
 Masques خاللها حّضرنا قطايف وسلقنا قمح، زّيّنا
البربــارة وأكيــد غّنينــا ورقصنــا. قســم زغيــر مّنــا زار وعّيــد 

.FNJكّل األشــخاص الموجوديــن بمبنــى الـــ

كل عيد بربارة وإنتو ونحنا بألف خير.
وحدة الشوشو

ي موّحد
ّ

يوم رياض

تعمــل الرياّضــة الموحــّدة علــى تطويــر وتنميــة قــدرات 
خــالل  مــن  الخاّصــة  االحتياجــات  ذوي  ومهــارات 
أّن  كمــا  والمســابقات.  المنافســات  فــي  المشــاركة 
الرياضــة الموحــّدة تعمــل علــى تطويــر الثقــة بالنفــس 
فــي الفريــق الواحــد وتقّبــل  للتعــاون  وإتاحــة الفرصــة 
علــى  المســاعدة  وبالّتالــي  االختــالف  رغــم  اآلخــر 

المجتمــع. فــي  االندمــاج 
موّحــد  رياضــي  يــوم  ســيزوبيل  لشــبيببة  كان  لذلــك 
مــع مــدارس خاّصــة بالتنســيق مــع تالمــذة الجامعــة 
اإلحتياجــات  ذوي  أصحــاب  دمــج  بهــدف  الّلبنانّيــة 
الخاّصــة مــع األســوياء فــي ألعــاب رياّضيــة مختلفــة.
وقدراتهــم  مهاراتهــم  عــن  وشــاباتنا  شــبابنا  برهــن 
مــع  واالندمــاج  التعــاون  بــروح  وتمّيــزوا  الرياّضيــة 

للجميــع. الّرياضــة  أّن  وأثبتــوا  اآلخــر  الفريــق 
جويل القوبا
تربية بدنّية ورياّضية
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بابا نويل واألقزام األربعة فرحة العيد

العيــد وضحكــة  العيــد، غيــر َجمِعــة  مــن  مــا أجمــل 
وجوهــن. علــى  والدنــا 

عــم  الّلــي  اإلجتماعّيــة  التحدّيــات  كّل  مــن  بالرغــم 
نعيشــها، قدرنــا نعّيــد ونفــرح ونمّضــي نهــار ميــالدي 

بامتيــاز.

تشــاركنا ســوا األلعــاب، تحدّينــا بعــض وعملنــا أجمــل 
لحيــة مــن القطــن علــى وجنــا متــل بابــا نويــل. وبجــّو 
نويــل ووّزعلنــا  بابــا  اســتقبلنا  مــن األغانــي والّرقــص 

هدايــا حلــوة كتيــر.
ميالد مجيد وكل عام وإنتو بخير.

وحدة الشوشو

قــّرب العيــد وبعــدو بابــا نويــل نايــم. فجــأة، وعــي علــى 
دّقــة المنّبــه وتطّلــع بســاعتو والقــى حالــو مأّخــر كتيــر 
األقــزام،  ينــادي  صــار  الميــالد.  عيــد  لتحضيــرات 

اجتمعــوا، توّزعــت األدوار علــى أنغــام
Petits lutins, dépêchez-vous
Père Noël a besoin de vous! 

وحطــَوا  المنطقــي  التسلســل  ملتزميــن  الهدّيــة  لّفــوا 
تحــت الشــجرة. باآلخــر وّزع القــزم المشــاغب الكيــك 

بالمناســبة. احتفــااًل  والعصيــر 

وحدة التدّخل المبكر
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عجقة العيد

فــرح وزينــة وضحكــة االوالد... شــهر كانــون األّول، 
أحلــى شــهر، مننطــرو َع مــدار الســنة تنحــس ببركــة 
العيــد ونشــوف يســوع بضحكــة والدنــا. بالرغــم مــن كّل 
الصعوبــات يّلــي عــم نمــرق فيــا بمؤسســتنا وبوطننــا، 
ِبَضــّل العيــد إلــو معنــى خــاص مــع والدنــا بســيزوبيل.
منخّص بالشــكر كّل مين رســم البســمة َع وجوه والدنا 

وشــبيبتنا ولكل شــخص زرع الفرح بقلوبن.
وطننــا  تخّلــص  يســوع،  مخّلصنــا  والدة  انشــاهلل 

ومؤّسستنا من هالمحنة. 
وحدة اإلعاقة الفكرّية

مبروك غادة

يا غادة تزّينتي قبل العيد،
بشّب وصبّية من أّول وجديد.

من تنين ألربعة وهللا يزيد،
وهّني لوحُدن فرحة العيد.

 وحدة الشوشو

أهال وسهال فيكن

أهال وسهال فيكن، بعيلتنا منحّييكن...
استقبلنا بالـPHM والد جداد َح يكونوا جزء من عيلتنا.

انشاهلل تكون سنة خير إلكن بعيلتنا.
بشــعالني«  »كارول  بالمرّبيــة  كمــان  وســهال  وأهــال 
اللــي رح ترافقــن هالّســنة! أهــال وســهال فيكــي كارول  
بعيلــة الـــPHM، نحنــا كتيــر مبســوطين بوجــودك معنا، 

وأكيــد حــّدك تنســاندك وندعمــك.
وحدة اإلعاقة الفكرّية

شجرة عيد الميالد

مــن طاقــة شــبيبتنا، الطاقــة الّلــي كّلهــا حــب، وبهالعيــد 
العظيم، جّربنا بكّل صف على قدر طاقات الشــبيبة، 

نزّيــن شــجرة عيــد الميــالد. 
ولتكريم »المولود بالمزود«، صّلينا كّل يوم قّدام المغارة 
علــى نّيــة عيلتنــا، علــى نّيــة ســيزوبيل، علــى نّيــة لبنــان، 

علــى نّيــة العالــم كّلــو، متــل مــا بعّلمنــا يســوع!
قسم التوّحد
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ِA BIENTOT

A tous les éducateurs, aide-éducateurs, 
membres de l’encadrement, personnel 
d’entretien du PHM
Merci...
Merci pour cette très belle année 
passée à vos côtés. 
Merci pour votre accueil, votre 
gentillesse, votre bonne humeur et 
votre humour, même dans les moments 
difficiles.
Merci pour tout ce que vous m’avez 
appris cette année, vous faites un 
travail vraiment formidable avec les 
enfants.
Je garderai de très beaux souvenirs de 
tous les moments passés avec vous et 
avec les enfants.
Je vous dis à bientôt et vous souhaite 
le meilleur pour la suite.
Merci Anita, Lara,  Jessy, Jocelyne, 
Jeanine, Valérie, Manuella, Michella, 
Rania, Afaf, Randa, Ghinwa, Georgette, 
Georgio.
Vous resterez dans mon cœur.

Isabelle Fournet
Volontaire française

رِحتنا بَجمِعتنا
َ

ف

ميــن قــال إذا بلدنــا عــم يقطــع بمرحلــة صعبــة نحنــا مــا 
فينــا نعّيــد ونعيــش فرحــة العيــد؟

عــم  الّلــي  والتحدّيــات  الصعوبــات  كّل  مــن  بالرغــم 
مــع  باإلشــتراك  التورنوســول  كوحــدة  قدرنــا  نعيشــها، 
ونعيــش  نعّيــد  لويــزة،  ســيدة  مدرســة   JEM صبايــا 
لحظــات وال أجمــل. بهالميــالد، َهَدفنــا كان »التفكيــر 
وعلــى  ســوا«.  العيــد  ومشــاركة  باآلخــر  واإلهتمــام 
 - الّصالــح  الّراعــي  ديــر  علــى  انطلقنــا  هاألســاس 
ســهيلة، ومّضينــا نهــار مــع الّصبايــا العايشــين فــوق 
والّلــي مــا عنــدن أهــل يهتّمــوا فُيــن أو يعيشــوا معــن.
ِبــكّل حــب طلعنــا وبإيــد كل صبّيــة مّنــا هدّيــة هــّي نّقتهــا 

لتقّدمها لغيرها بهالعيد.
نهارنــا تضّمــن نشــاطات وألعــاب ترفيهّيــة وميالدّيــة 
عديدة، قدرنا من خاللن نتعّرف على بعض، نتحّدى 
بعــض، نمــزح ونضحــك مــع بعــض وكأّن صرلنــا زمان 
منعــرف بعــض. وأكيــد مــا مننســى اإلحتفــال بميــالد 
واألغانــي  الّرقــص  مــن  بجــّو  طريقتنــا  علــى  يســوع 
كان  الّلــي  جبرايــل  بــو  إيلــي  زميلنــا  مــع  الميالدّيــة 

مرافقنــا علــى األورغ طيلــة هالنهــار.
بكّل روح كشفّية
وحدة التورنوسول
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

بالعيد نحنا مش منسيين

بوطنــا  فيــا  نمــرق  عــم  اللــي  الصعوبــات  كل  رغــم 
االقتصــادي  هالوضــع  ورغــم  وببيوتنــا،  وبمؤسســتنا 
شــبيبتنا  فرحــة  عــا  والغّيوريــن  المحّبيــن  المتــرّدي، 
ووالدنــا كانــوا كتــار الســنة ورفضــوا رغــم كل العراقيــل 
إّنــو يمــرق العيــد علُيــن مــرور الكــرام، رفضــوا بميــالد 
ملــك الملــوك مــا تكــون البســمة والفرحــة عــم تنرســم 

وجوهــن. علــى 

جملــة وحــدة كانــت عــم تتــردد علــى شــفاهن: والدنــا 
وشــبيبتنا بســيزوبيل مــا إلــن ذنــب بــكل اللــي عــم 
ــن متــل حــق أي شــب وطفــل يعيشــوا  بصيــر، حقُّ
العيــد، مــا بيكفــي وجُعــن مــن احتمــال خســارة بيُتــن 

التانــي »ســيزوبيل«.

مــا  حتــى  حواســا  طفيــت  نســيتنا،  دولتنــا  صحيــح 
تشــوف وتســمع صرختنــا وال تحــس بوجعنــا، تركتنــا 
نشــحد حّقنــا. وبوســط هالعتمــة أهلل زرع بطريقنــا نــاس 
مــرق  الميــالد  وعيــد  بهالظلمــة  النــور  كانــوا  بحّبونــا 
بمطعــم  غــدا  وألعــاب،  هدايــا  ســنة  كل  متــل  علينــا 

واحتفــال... موســيقى  الشــالوف، 

منــا نحنــا، شــبيبة ووالد ســيزوبيل كفرحونــة جزيــن، 
منخــص بالشــكر لجنــة الســيدات الداعمــة علــى غيرتــن 
عــا فرحتنــا وعلــى محبتُّــن إلنــا: الســيدة فابيــان ســليم 
خــوري علــى زيارتــا وعلــى كل شــي قدمتلنــا يــاه بالعيــد 
طريقتــو  علــى  وســاهم  قــّدم  مجهــول  جنــدي  وكل 

ورفــض إّنــو ينذكــر إســمو.

تضــل  انشــاهلل  المحبــة«  بتكبــر  ربــي  يــا  »بميــالدك 
تكبــر وتزيــد ويكــون ميــالد يســوع ميــالد األمــل ببكــرا 
كل  ونتخطــى  إلنــا  بوابــا  مشــّرعة  مؤسســتنا  وتضــّل 

جديــدة  بســنة  الشــمس  علينــا  وتشــرق  الصعوبــات 
الصعبــة. إيامنــا  بعتمــة  منــارة  تبقــى  وشــمعتنا 

ينعاد عليكن وعلينا وعلى مؤسســتنا بالخير والصحة 
والبركة واالســتمرارية ســنين وســنين لقدام.

فريق عمل مركز المساعدة بالعمل 
سيزوبيل – كفرحونة
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

متلي متلك

مع بداية كانون األول من كل سنة بتبّلش تحضيراتنا 
الســتقبال الطفــل يســوع : زرع القمــح، تزييــن الصــف، 

الشــجرة والمغارة.

فرحــة والدنــا مــا بتنوصــف هنــي وناطريــن زيــارة بابــا 
ــوا ويوّزعلــن أحلــى  نويــل ليحتفلــوا معــو، يرقصــوا ويغّن

الهدايــا. 
مــن كل قلبنــا منشــكر كل اللــي زارونــا ومــا بينســونا وال 
ســنة: لجنــة ســيدات ســيزوبيل جزيــن، طــالب وأســاتذة 

مهنيــة »ماريــا عزيــز« والســيدة فابيــان خــوري.

ومــع بدايــة الســنة الجديــدة، منتمناهــا تكــون ســنة خيــر 
وســت  المغــارة  طفــل  بشــفاعة  وفــرح  وســالم  وبركــة 

البيــت.
فريق عمل برنامج الدمج المدرسي
سيزوبيل جزين

ينعاد عالجميع
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قيمة العطاء

رغــم الوضــع العــام للبلــد، رغــم الحالــة االقتصاديــة، 
رغــم الصعوبــات الماديــة ورغــم كل الظــروف يلــي عــم 
ــا ســيزوبيل كان فريــق العمــل بقســم التســويق  بيمــّر فَي
والبيــع مــا عــم يوقــف يحلــم أو يحــاول يعمــل األفضــل.
الســنة الوضــع االقتصــادي والظــروف يلــي مــّر فَيــا 
البلــد كانــت كتيــر صعبــة علــى المؤسســة وخصوصــًا 
علــى المشــاغل يلــي بفتــرة العيــد عــادًة بتكــون خلّيــة 

عمــل مــا بتنوصــف لكثــرة الطلبــات والتلبيــة.

الســنة كانــت الطلبــات أقــل وبســبب وضــع البلــد علــى 
كافــة األصعــدة لغينــا معرضنــا الميــالدي الســنوي يلــي 
منعملــو بالـ»رويــال« عــادًة، بــس مــا يئســنا وقــررت 
معــارض  ناخــد  ونكّفــي،  نستســلم  مــا  إنــو  مديرتنــا 

صغيــرة هــون وهــون لنعــّوض قــد مــا فينــا.
وبمســاندة الصبايــا بلجنــة الشــابات وبعــض المبــادرات 
بعــدة  نشــترك  قدرنــا  األصدقــاء  مــن  لكتيــر  الفرديــة 

متفرقــة: معــارض 
فبفضــل اندفــاع الســيدة نايــال افــرام صايــغ تأمــن تنظيــم 
أشــخاص  تقدمــة  ظبــي”  وأبــو  “دبــي  فــي  معرضيــن 
لبنانيــي مــن معارفهــا، يلــي منشــكرن علــى مجهــوُدن 

ومســاعدُتن وعطــاؤن المجانــي.

بـ 3 كانون األول معرض بـReform Social & Grill »دبي«.

 رغم كل شي هيدا هّوي الميالد
بقسمي التسويق واالنتاج

و بـ 5 كانون األول بـ L’Atelier des Arts »أبو ظبي«

قيمة العطاء
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مــن 7 لغايــة 8 كانــون األول وبمبــادرة فرديــة مــن أحــد 
اصدقــاء لجنــة الشــابات نّظــم معــرض ِبَبيتــو الخــاص 
مؤسســات   10 فيــه  ليســاعد  الصيفــي  منطقــة  فــي 

ضمنهــا ســيزوبيل.

11 كانون األول وبتنظيم لجنة الشابات أقيم معرض 
 The Coffee Room – Gemayzeh  في

وبدعــوة مــن إحــدى صديقــات الســيدة فريــدا شــماس 
 Noël  شاركنا ب 1٤ و 15 كانون األول بمعرض
 La Crypte - Eglise في des Associations
 St Joseph des Pères Jésuites Achrafieh
الفضــل  المتطوعــات  الســيدات  لجنــة  لمســاندة  وكان 
الكبيــر بتأميــن الحضــور خــالل هاليوميــن النشــغال 

فريــق العمــل بتأميــن معــارض أخــرى.

أصحابنــا  كل  دعينــا  األول  كانــون   1٤ لـــ   12 ومــن 
لمعرضنــا الدائــم بضبيــة بفرعــو الجديــد وكان هالمعــرض 
مــن مســؤولية لجنــة الشــابات مــن ناحيــة تأميــن عــرض 

ايــام. األربعــة  خــالل  والبيــع  االســتقبال  المنتوجــات، 

قيمة العطاء
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فرديــة  وبمبــادرة  األول  كانــون   18 الــى   17 مــن 
 Volver Transtours« شــركة  صاحبــة  مــن 
Sodecco  شــاركنا بمعــرض كان فيــه أكثــر مــن 
مــن   %15 ويعــود  منتوجاتهــا  بتبيــع  شــركات   10
تعنــى  التــي   Libami ومؤسســة  لســيزوبيل  الربــح 

النبعــة. فــي  الفقيــرة  بالعائــالت 

بمعــرض شــاركنا  األول  كانــون   22 لـــ   20 مــن 
.»Villa Linda Sursock«

كمــا كنــا موجوديــن فــي ال ABC ضبيــه مــن 13 
.2019 األول  كانــون   30 لغايــة 

الســيدات،  لِلجــان  الفعالــة  المشــاركة  بالذكــر  يجــدر 
ــي أدت الــى تأميــن  المتطوعــات، األهالــي والشــابات يّل
مواد غذائية وألعاب للعيد ألطفالنا، أهاليهم وللمؤسسة.
نظمــت لجنــة الســيدات المتطوعــات قجــة عيــد الميــالد 
علــى بــاب كنيســة قديســة رفقــا - ســهيلة، كنيســة ســانت 

.Lycée Montaigne تريــز- ســهيلة وبمدرســة

وقامــت ســيدات لجنــة المتطوعــات خــالل فتــرة العيــد 
بمعارضنــا  البيــع  فــي  والمســاعدة  الحضــور  بتأميــن 

بالــزوق وضبيــة.  الدائمــة 
علــى  ُوّزعــت  الحلــوى  مــن  كيــس  أّمنــت 500  كمــا 

الميــالد. قــداس  خــالل  األطفــال 

جانيت مطر
قسم التسويق

المتطوعة فيفيان مدور مع أوالدها
في كنيسة قديسة تقال

Lycée Montaigne المتطوعات في مدرسة

قيمة العطاء
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ألننــا اّتحدنــا معــًا وشــّكلنا فريــق واحــد، تمكــن هذيــن 
القســمين رغــم صغــر عــدد فريــق العمــل ورغــم كافــة 
الظــروف التــي واجهتــه مــن تلبيــة كافــة الطلبيــات علــى 

كافــة أنواعهــا بالمهلــة المحــددة لــه.

ففريــق قســم التســويق وبــكل رحابــة صــدر ورجــاء جــّزأ 
وتغطيــة  بــه،  الخاصــة  اإلداريــة  األمــور  بيــن  نفســه 
الماليــة أو  الهبــات والمســاعدات  المعــارض وتأميــن 
فــي مشــغل  الحاجــة  التلبيــة عنــد  أو حتــى  الغذائيــة 

والزينــة. الشــوكوال 

ســريعة  للطلبيــات  تلبيتــه  فكانــت  اإلنتــاج  فريــق  أمــا 
وواضحــة ودقيقــة فعنــد بــدء مشــروع »معرضــي دبــي 
وأبوظبــي« بــدأ معمــل الشــوكوال بالتصنيــع والتغليــف 

بســرعة فائقــة.
إذ  لــه  ُيشــهد  للســفر كان  الحقائــب  وحتــى توضيــب 
أن التغليــف فــي الحقائــب حســب ســعة وزنهــا وبدقــة 
لعــدم تكســرها او تلفهــا كان الفريــق ُيحســد عليــه حتــى 
مــن قبــل أكبــر شــركات الشــحن. واألهــم مــن ذلــك أن 
المعنــي كان  للشــخص  الحقائــب وإرســالها  توضيــب 
يجــري فــي بعــض االحيــان فــي دقائــق او فــي الليــل 
لعــدم تأخيــر المســافرين. كمــا أننــا ال ننســى الشــبان 
فــي األوقــات  البضائــع  فــي توصيــل  الذيــن ســاهموا 

المحــددة وبالدقــة المطلوبــة.

قيمة العطاء

One for All and All for One
شعار فريق العمل في قسمي التسويق واإلنتاج 

ومع هذه العجقة كانت مشاغل الشوكوال، البسكويت، 
الطلبيــات  لتأميــن  التصنيــع  تتوقــف عــن  التزييــن ال 
األخــرى أو طلبيــات المعــارض المتوزعــة فــي كافــة 
المناطــق دون نســيان معارضنــا الدائمــة فــي الــزوق، 

الضبيــة، األشــرفية، الحازميــة، جزيــن والمركــز.

أما في مشــغل الشــوكوال، البســكويت أو التزيين فكنت 
تجــد الضحكــة الدائمــة والوجــه البشــوش واألغــرب مــن 
ذلــك رغــم تدفــق الطلبيــات فــي الفتــرة األخيــرة كانــت 
الطلبيــات ُتَعــد قبــل وزنهــا بدقــة وُتــوّزع علــى التغليــف 
بدقــة وُتوّضــب وُتزّيــن بدقــة أكبــر. حقــًا إنكــم لفريــق 

عمــل رائــع متكاتــف، مؤمــن وصبــور.

البيــت«  »ســت  لبركــة  العمــل  فريــق  نســّلم  أخيــرًا، 
مــن  صغيــر  عمــل  فريــق  يتمكــن  حتــى  ورضاهــا 
وذلــك  عظيــم  ورجــاء  بفــرح  ضخــم  عمــل  تأميــن 
المصابيــن  أطفالنــا  لجانــب  بالعمــل  فقــط لإلســتمرار 
بإعاقــة وأهاليهــم. هــي تبــارك وتشــكر كل فــرد منكــم 
ومــن عائالتكــم إن كان عضــوًا فــي لجنــة الشــابات، 
الســيدات، المتطوعات، األهالي، أو إن كان متطوعًا 

ملتزمــًا. أو 

عقبــال كل ســنة وينعــاد علــى الجميــع بالخيــر والبركــة 
والمحبــة.

جانيت مطر
قسم التسويق

آخر يوم
»بآخر يوم من السنة خّلينا نعيد حساباتنا

نشوف كيف مرقت اإليام
وإذا تحّققت أمنياتنا

نعمل جردة ع كل الناس مين فل ومين بقي
مين كان سبب الضحكات 

ومين سبب البكي
 بآخر يوم من السنة خلينا نراجع يومياتنا 
حتى بالسنة الجديدة ما نعيد نفس أغالطنا«
إيلي مكرزل
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 أهال وسهال بزوارنا
   VISITEURS

أجمل عيد هديونا األصحاب لبيحّبونا
زرعوا الفرحة بالقلوب بسمة وضحكة عطيونا

يبارك أهلل فيكن والعدرا تحميكن
إنتو يا أطيب أصحاب 

رغــم الظــروف الصعبــة ببلدنــا، مــا غّيرتــوا عادتكــن. 
مــا خّليتــوا شــي يوقــف بدربُكــن ويزعزعُكــن وال يلغــي 

فــرح العطــاء عندكــن.
جيتــوا لعّنــا... رحنــا لعندكــن... كان الهــدف واحــد: 

»عيــش الميــالد، إفــرح وفــرِّح رغــم كل شــي«.
مــع والد وشــبيبة ســيزوبيل منقلكــن: »الــرب يعطيكــن 
أضعــاف وأضعــاف، إنتــو يللــي عطيتــوا مــن وقتكــن، 
عنــا  أصحابكــن  خّبرتــوا  يللــي  إنتــو  حالكــن...  مــن 
وعزمتوهــن يتعّرفــوا علينــا، ألنــو هــون عشــتوا الفــرح 
الحقيقــي وهــون اكتشــفتوا إّنــو الحــب مــا بيخلــص«.

محّبتنــا  عــن  نعّبــر  تــا  بتكّفــي  مــا  »شــكرًا«  كلمــة 
ســت  ومريــم  يســوع  طريقتــن،  عــا  إلكــن.  وتقديرنــا 

بيشــكروكن. البيــت، 
ليلى زغيب

هيصــة وضحكــة ونغمــة مــع لحــن وغنيــة. أحــال أجــواء 
أكيــد عرفتــوا ميــن ورا هاألجــواء ِكاّل؟!

ميــن غيــُرن، مارســيل وباميــال غريــب، أصدقــاء عيلتنــا 
المميزيــن يللــي وال ســنة بيقبلــوا يمــرق العيــد مــن دون 
مــا يزينــوا بأجــواؤن الحلــوة ويلــي بشــاركن فَيــا كل ســنة 

 . Fly On Stage أنطونيــو نجــم
أحباءنــا وجّهــوا دعــوة مفتوحــة لزمالءهــن بالفــن لحتــى 
يعيشــوا ســوا إختبــار جديــد ونكهــة مميــزة بالعيــد و فرقــة  
رونــي  والمصــور    Animation rire et courir
حــواط لبــوا الدعــوة وانضمــوا إللنــا بهالجمعــة الحلــوة. 
مطعــم  تقدمــة  كتيــر  طيبــة  بيتــزا  فــكان  غدانــا  أمــا 
Sapori e vini... أهــم مكوناتــا المحبــة والعطــاء.
علــى  ومنشــكركن  كتيــر  منحبكــن  وباميــال  مارســيل 

حبكن يللي ما بيخلص لعليلتنا. 
عقبال كل سنة.

وحدة الزوار والمتطوعين

 زرعتوا الفرحة بالقلوب

المحبة اللي ما بتخلص

أهال وسهال بزوارنا
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جو عيلتنا

لويا
ّ
ولد المسيح هل

»أن أكون صغيًرا ومتواضًعا هو أساس كّل َعَظمة حقيقيَّة«
البابا فرنسيس

بعيــد الميــالد عيــد التواضــع والخدمــة والعطــاء، تَمنَّينــا 
بالــِكّل،  الــِكّل  هــوِّي  بيلــي  والفــرح  البشــارة  تِعــّم  إّنــو 
والزغيــر يّلــي بِيغنــي الــِكّل، والعظيــم يّلــي بيمّلــي الــِكّل.

قّدمنــا قّداســنا علــى نّيــة وطننــا يّلــي عــم يقطــع بظــروف 
صعبــة، حتّــى طفــل المغــارة يحــّول هالصعوبــات لرجــا 
وســالم، ويحــّول قلوبنــا العطشــاِنة لطمأنينــة وتصيــر 

ِتشــبه َقلُبــو.

اجتمعنا والد، شــبيبة، ملتزمين، متطوعين وأهل حول 
مذبــح الــرّب، بديــر ســّيدة اللويــزة نهــار الخميــس 19 
كانــون األول، واحتفلنــا بالقــّداس اإللهــي مــع ســيِّدنا 
المطــران أنطــوان نبيــل العنــداري. رّنمنــا وهّللنــا لمجــيء 
الخــالص، ســمعنا الكلمــة، حِملنــا الّرســالة يّلــي علينــا 

ِننشــرها مــن حولنــا.

ــا نهــار 23 كانــون األول، مــا تركنــا بيتنــا قبــل مــا وِقفنــا  أّم
أمام المغارة. اســتقبلنا يســوع، صلَّينا وطلبنا بكّل ِثقة تِيـــبقى 

فرُحــو ونــوُرو عــم يضــّووا كّل الظلمــات يّلــي عــم نعيشــها.
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لويا
ّ
ولد المسيح هل

ثابــت  وبإيمــان  بعفوّيــة  رهــا  ُنكرِّ عليهــا،  اعتدنــا  عبــارة 
ــَن مــع المالئكــة والرعــاة والمجــوس أّن المســيح قــد  لُنعل
وِلــَد، وليجعــل منَّــا هــذا اإلعــالُن أناًســا فرحيــن ال يقــدر 

أحــد أن ينتــزع مّنــا ســالَمنا. 

ــد هــذه الحقيقــة، وُنعلُنهــا للجميــع، فتشــترُك  نحــن نؤكِّ
الُمخلِّــص،  لنــا  أرَســلت  التــي  الســماء  بفرحــة  األرض 
، وهــو الحيــاة مــع هللا  لُيعيَدنــا إلــى موضعنــا األساســيِّ
العيــد  فــي  مــن اآلن  فُنصبــح  يســيه،  قدِّ مــن  وبالقــرب 

. الحقيقــيِّ

هــذه الســنة رغــم كلِّ الظــروف نشــعُر أّننــا ندخــل دون 
أن نــدري فــي جــوِّ الميــالد أكثــر مــن أيِّ وقــٍت مضــى، 
وكأنَّ الجــوَّ العــامَّ يســاعد علــى أن نغــوص أكثــر فــي 
فهــم اإلطــار الــذي ُولــَد فيــه المخلِّــص. نالحــظ أنَّنــا فــي 
ــُر ببعضنــا البعــض ونســاعد  وســط ضيقنــا أصبحنــا ُنفكِّ

بعضنــا البعــض بافتقادنــا لبعضنــا البعــض.

نحــن ال ُننكــر أنَّ مــا نعيشــه فــي هــذه األّيــام، مــن تفاُقــم 
للشــرِّ هــو مؤلــم، ولكــن ال يقــدر أن ينــزع مّنــا ســالمنا 
الــذي أساُســه يســوع، ألــم يقــل لنــا: »فــي العالــم ســيكون 
غلبــُت  قــد  أنــا  ِثقــوا،  تخافــوا،  ال  ولكــن  ضيــق،  لكــم 
ــى مــا ال ُيــرى، ألنَّ الميــالد يلزمــه  العالــم«؟ ولذلــك نترجَّ
إيمــان، إيمــان مثــل إيمــان إبراهيــم الــذي جعلــه ينطلــق.

اإليمــان  ليــس  اإليمــان،  إلــى  بحاجــة  اليــوم  عالمنــا 
عمــاًل عبيطــًا، بــل هــو اســتثمار الطاقــات أو الوزنــات. 
دفــن الوزنــة بحّجــة اإليمــان هــو تضليــل للنفــس، وكلُّ 
بعــد  يفهــم  لــم  نفســه،  مســيحيٍّ يخــاُف وينطــوي علــى 
أجمــع،  العالــم  فــي  ُرُســَله  أرســل  فالمســيح  اإليمــان، 

النــاس. منطــق  ُتعاكــس  برســالة 
دَت يا ربُّ ألجل خالصنا، إجعلنا َنقبُل خالَصَك!   تجسَّ
فــال ننقِســم علــى ذاتنــا، فنــردم الُهــوَّة بيــن اإليمــان ومــا 

ــُدَك علــى قلوبنــا، فنــراَك. نعيشــه. ليمِلــك تجسُّ
)مقتطف من رسالة الميالد لألب سمعان(

دولي غريشي
Ambiance de vie

زمــن المجــيء، هــوي زمــن البشــارة، الحقيقــة والكلمــة 
اللــي صــارت إنســان. متــل حبــة الحنطــة بــاألرض، 
اللــي فَيــا خبــز الحيــاة.  وقــت موســم الحصــاد بيظهــر، 

مجــد الــرب بيــوّزع نــور الحيــاة للعالــم. 
بليلة الميالد، منوقف نتأمل بمعاني العيد: 

القبول بإرادة الرَب: »لتكن مشيئتك«  
الخدمة: »زيارة مريم إِلليصابات« 

الصمت بالقلب: »يوسف الحكيم«   
وأخيرًا الخالص لي إجا وسكن معنا.

إال  منملــك  مــا  ببلدنــا.  صعبــة  إيــام  عايشــين  اليــوم 
»ثــورة الحــب« بعتمــة اإليــام وبقلــوب النــاس المتألمــة. 

تعا... ال تتأخر ... ناطرينك.
ابتســام(،  نــور،  ناجــي،  )جــاد،  والدنــا:  شــعبنا، 
أهالينــا، شــوارعنا، ســاحاتنا، بيوتنــا، أديارنــا، كنائســنا، 
أخــي...  وأنــت  ســيزوبيل  رعايانــا،  مستشــفاياتنا، 

وبتبقــى إنــت الفــرح، إنــت األمــل واألمــان، إنــت الــوالدة 
إنــت  اإلنســان،  اإللــه،  يســوع،  الطفــل  إنــت  الجديــدة، 
الحياة لكل الناس، إنت المسيح الرب المخلص. آمين.
أنطوانيت أبي رزق
Ambiance de vie

ناطرينك

»La vraie grandeur est de se faire petit et serviteur«
Pape François

- » حلوة الجملة يّلي معلقتيا على مدخل مكتبك« 
قالتلي كلير هي وناطرا على الدرج.

- قلتاّل : »هيدا شعارنا لهالسنة، شو عنيت لك؟«
- » ذكرتني بإيفون« جاوبْت

- »كيف يعني ؟« سألْت 
- »هّيي يّلي جّسدت هيدا الكالم بكل إّيام حياتا.«  َخـتـَِمـْت.

بخــدم خيــي وقــت بكــون عــم أّمنلــو حاجاتــو الماّديــة 
والروحّية، وأحسن طريقة بالخدمة، هّيي وقت بساعد 
خيــي يكتشــف ذاتــو ويصيــر يّلــي الزم يصيــرو، هيــك 
بكــون عــم ســاعدو يكبــر، يوثــق بحالــو ويســلِّم لخالقــو.
دولي غريشي

THEME DE L’ANNEE

جو عيلتنا
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مي ابو ملهم
كارال نجيم شمعون

 الرا مطر
جانيت مطر

عفاف جرجس
دوللي غريشي
طوني خوري

 ريبيكا نجم
ريتا داود كساب
 مانيوال شحود
 هال معلوف

 فيفيان ابي رزق

  رانيا المالح
 بول هارون

 ميريام بريدي
 ميليا سالمة

يوال ابي نخول
 سينتيا سالمه
مايك هراتش

 حمدي عبد الحليم علي
 ماري ابو صعب

 الرا خياط
  رشيدة صفير

شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط

شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط
شباط

7
8
8
9
10
10
11
11
11
11
11
13

1٤
15
16
18
19
20
20
23
23
26
28

أحّر التعازي

للزميالت :
* فاتن رزق لوفاة جدها   * ماريا بردويل لوفاة عمتها

شكر من القلب

»أن أكون صغيرًا ومتواضعًا هو أساس كل عظمة حقيقّية«
البابا فرنسيس

نحــن ملتزمــو وموظفــو مؤسســة ســيزوبيل نتوّجــه 
بالشــكر إلــى دكتــور إيلــي بســتاني

 )Pharmacie New Zouk(
ودكتور إيلي طالب والسيد فادي طالب
)Laboratoire Taleb(

شكراًّ لكم رسل يسوع، 
شكرًا لحضوركم المحب إلى جانبنا،

شكرًا لمحبتكم التي كانت سندًا ألفراد عائلتنا،
شكرًا للفـتـتكم، فِبـَتـقـِدمتكم رفعـتم من كرامتنا، 

دعمتــم  فـبـــتواضعكم  المطمئنــة  لبســمتكم  شــكرًا 
عائالتنــا، فأّمنتــم لــكل واحــد مّنــا حيــاة مليئــة بفــرح 

العيــد، هــذا الفــرح النابــع مــن محبــة هللا.
شكرًا لكم...

  فــريـــق عمــــل همـــــزة وصـــــل
لسنة  2019 - 2020

ــو البرامــج : اليــاس طــوق، جورجيــت عقيقــي،  مندوب
مادونــا ســماحة، جانيــت مطــر، رانيــا ريشــا، جولــي 
عــازار، ريتــا عقيقــي، رضــا الســخن، نغــم أبــي كــرم، 
غنــوى ملحــم، ليليــان صقــر، الرا جبــور، ليلــى زغيــب، 

ســيبال ســرحال، نايــال تامــر، رانيــا أســمر.
قسم المراجعة والتحرير: غالديس عون.

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

HAPPY BIRTHDAY

عطَي لنا من مواهب، نضعها في
ٌ
 كّل ما أ

خدمة بعضنا البعض وفي خدمة الرب

هيــك كل واحــد منــا، أعطــى أحلــى مــا عنــدو لينجــح 
وحّقــو  وقتــو  أخــد  مــا  يللــي  الميــالد  عيــد  قــداس 

البلــد. ظــروف  بســبب  بالتحضيــر 
انشــاهلل دايمــًا منبقــى إيــد وحــدة وَســَند لبعــض وتناغمنــا 

يعــدي اآلخــر ونضــّل نســّبح ونمّجــد الــرب ونقــول:
»المجد هلل في العلى وعلى األرض السالم

وفي الناس المسّرة«
ليلى زغيب - فريق الكورال


