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يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، إجعل قلبي مثل قلبك
أنقذنــــــي

من روح الروح النقد وإصدار األحكام.
من الرغبة في طلب األمجاد.
من الرغبة في التكّبر والتمايز.

من الرغبة في السعي لما يجعلني أفضل من سواي.
من الرغبة في السعي إلى ما ُيبهر صورتي بنظر اآلخرين.

من الرغبة في السعي إلى إبداء قّوتي ِبَعنجهّية.
ربي يسوع، أمُلك علّي كسّيدي الوحيد، وعلى قلبي وحياتي،

ولُيعّظم كّل يوم شخصك فّي، فيتسّنى لي أن أحيا وأموت فيك. آمين.

اإلفتتاحّية

اإلفتتاحّية 
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

عادات يومّية سليمة

إكتســاب المهــارات التقنّيــة للنظافــة هــي مــن صلــب 
برنامجنــا مــع الشــبيبة؛ التوعيــة مــن خــال الصــور، 

الكلمــة والتمريــن المتكــّرر.
هالتوعيــة.  نكثّــف  جّربنــا   Corona virus ومــع 
لفتتنــا  نيكــوال وجــورج  جــو،  إيلــي،  فعــل  بالفعــل رّدة 

بالتمريــن. أو  بالصــور  كان  إن  باهتمامهــم 

تعّلمنا إنو مهّم بكل مرحلة من نهارنا :
* غسل اليدين كتير منيح بالمي والصابون.

* تقبل لمسة الّجل المطهر
* العطس على باطن الذراع في حال عدم وجود المناديل.

شوفوا الشبيبة  بتعّلمنا التحّدي بدون خوف!...

وحدة التوّحد 

حاد قّوة
ّ
باإلت

مــا فــي شــي بصيــر إاّل مــا مــن واجهــو بإّتحــاد وقــّوة 
وباإلتّــكال عالعــدرا. 

وبســبب فيــروس الـــ »كورونــا«، أخــذت إدارة ســيزوبيل 
كّل الّتدابيــر الوقائّيــة اّلازمــة حتّــى تتفــادى انتشــار 

العــدوى بيــن الــوالد والملتزميــن. 
تضامــن كل فريــق العمــل مــع الفريــق الطّبــي تيســتقبلوا 
حتّــى  يوصلــوا  مــا  أّول  حرارتــن  وياخدولــن  الــوالد، 

يتأّكــدوا مــن إّنــن بصّحــة جيــدة. 
قسم اإلعاقة الجسدّية
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عيد الحب

مــا بيمــرق عيــد الحــّب مــن دون مــا نحتفــل فيــه ولــو 
بطريقــة مبّســطة. 

حّضرنــا مــع والدنــا بطاقــة معايــدة ولبســنا كلنــا الّلــون 
معنــا  يتعبــوا  عــم  الّلــي  كّل  نعّيــد  حّبينــا  األحمــر، 
خــال الّســنة، مــن معالجيــن فيزيائّييــن، ممّرضــات 

وغيــرن....
الّدهشــة علــى وجوهــن كانــت واضحــة، والفرحــة الّلــي 
بقلوبــن مــا بتنوصــف، والّصــور الّتذكارّيــة كانــت كّا 

مليانــة حــّب كبيــر.
قسم اإلعاقة الجسدّية

عيد المحبة

عّيدنــا ۱٤ شــباط علــى طريقتنــا. التعبيــر عــن المحّبــة 
بتكفــي  وضحكــة  غمــرة  كام،  كتيــر  بيتطّلــب  مــا 

وقلوب كبيرة بتعّبر بدون ما نحكي. 
وحدة التوّحد

أجمل حّب

الحّب مش عشكل قلب وبس. الحّب أشخاص، كيف 
إذا كانــوا هاألشــخاص والدنــا مــن عيلــة ســيزوبيل ؟
مــع والدنــا منحــّب الّدنــي ألّنــن بعّبــوا كّل فــراغ ونقــص 

مــن خــال ضحكتــن يلــي كّا أمــل ومحّبــة.
قلوبــن  ســايعة  مــش  فرحتــن  الصعوبــات  كّل  رغــم 
وصــاروا هّنــي أجمــل دنــي وصــاروا َمتــل إلنــا تنضحــك 

بــوج كل الظــروف يّلــي عــم نواجههــا.
شــو حلــو الّشــعور لّمــا تكــون قــادر تغمــر قلبــك مــن 

خــال غمرتــن.
والد  ســيزوبيل،  والد  نحنــا  منعّيدكــن  الحــّب،  بعيــد 
المحّبــة والفــرح واألمــل، مندعيكــن تعيشــوا الفــرح بــوج 

والصعوبــة. التّحــدي 
وحدة اإلعاقة الفكرّية
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رحلة الصوم الكبير

أعطنــا يــا رب فــي زمــن الصــوم المبــارك ان نســألك 
طريــق اإلهتــداء ولتكــن عينــك علينــا لترعانــا.

بارك مؤّسستنا، أطفالها وشبيبتها.
بــارك بيوتنــا وعائاتنــا، واجعــل مــن صومنــا مســيرة 

حب ورحمة. آمين! 
وحدة التوّحد

عقبال المّية

احتفلنــا بعيــد ميــاد »إيليــو« الســابع بطريقــة ممّيــزة . 
الطابــع العســكري وحــّب الوطــن كانــوا واضحيــن مــن 

خــال الزينــة.

واأللعــاب  الموســيقى  الرقــص،  األرنــب،  وجــود 
الــكّل  وجــوه  علــى  وســعادة  فــرح  أضافــوا  المختلفــة 

وباألخص صاحب العيد. 
وحدة التوّحد  

الحمدالله على السالمة مارفين

رفيقنــا  »مارفيــن«  خضــع   ،۲۰۲۰ شــباط  بـــ۱۲ 
بالصــّف لعملّيــة جراحّيــة، والحمــدهللا نجحــت ومارفيــن 

عــم يتحّســن يــوم بعــد يــوم.

ونحنا كّل يوم بالصّف كّنا عم نصّليلو ليقطع هالمرحلة 
بالســامة. يرجعلنــا  وناطرينــو  ممكــن  وجــع  بأخــف 

الحمدهللا على سامتك مارفين، منحّبك كتير.

Les Artisans du Regard صّف
وحدة الشوشو

أهال وسهال أديب

مكســيم  يرافــق  بهــدف  لعيلتنــا  انضــم  جديــد  شــب 
الحمــاس  بّيــن  وبســرعة  هالســنة،  خــال  وشــبيبتنا 
والفــرح علــى وّجــو وعلــى وّج مكســيم يّلــي عــم يتعــاون 

إيجابّيــة. كتيــر  بطريقــة  معــو 
شــكًرا لوجــودك بجانــب شــبيبتنا وعيلتنــا. ومــا فينــا نقلــك 

إاّل نحنــا مبســوطين بوجــودك معنــا.
وحدة اإلعاقة الفكرّية  
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كرنفال األرجنتين

متل كّل شهر، عّنا نهار ممّيز بوحدة التدّخل المبكر. 
علــى  وجوســلين  جويــا  مــع  ســافرنا  الّشــهر  هيــدا 
األرجنتيــن وتعّرفنــا علــى بعــض عــادات وتقاليــد هالبلــد 

يّلــي شــهد والدة البابــا الحالــي فرنســيس.

ومــن وحــي عــادات الكرنفــال، تزّينــوا والدنــا بأحلــى 
حّلــة مــن أقنعــة وقّبعــات وريــش.

رقصنــا علــى أجمــل األغانــي األرجنتنّيــة وشــربنا المتّــة 
ّيلــي هّيــي مــن المشــروبات التقليدّيــة باألرجنتيــن ودقنــا 

البريــوش مــع جــوز الهنــد.

وحدة التدّخل المبكر           

يوم الذكرى العالمي

بمناســبة عيــد ميــاد »اللــورد بادن-بــاول«، مؤّســس 
بادن-بــاول«،  و»أوالف  بالعالــم  الكشــفّية  الحركــة 
اختــارت  العالــم،  مســتوى  علــى  المرشــدات  رئيــس 
ــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة تاريــخ  ــة العالمّي الجمعّي

العالمــي. الذكــرى  بيــوم  لإلحتفــال  شــباط   ٢٢

يــوم الذكــرى العالمــي هــّوي يــوم للصداقــة العالمّيــة، 
مــن  بأكتــر  الكشــافة  وفتيــات  المرشــدات  بتجتمــع 
۱٥۰ دولــة بالعالــم لإلحتفــال بهالمناســبة مــن خــال 
محــّدد. شــعار  تحــت  متنّوعــة  بنشــاطات  المشــاركة 

الموجــود  بالتنــّوع  المطلــوب اإلحتفــال  هالســنة، كان 
الحيــة«  »الخيــوط  شــعار  تحــت  الكشــفّية،  بحركتنــا 

أنجلــو«:  مــن مقولــة »مايــا  وانطاقــًا 

»علينا أن نعلم جميًعا 
أن التنّوع ما هو إال نسيج غنّي، 
وعلينا أن نفهم أن جميع خيوط 

هذا النسيج متساوية 
في القيمة بصرف النظر عن لونها«.
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مــن  كان  الحيــة«،  »الخيــوط  شــعار  وفهــم  لتطبيــق 
دور صبايــا تورنوســول المشــاركة بعــّدة أنشــطة حــول 
موضــوع »التنــّوع والعدالــة والشــمولّية« ومــن بعــد كل 

نشــاط بتحصــل كل صبّيــة علــى خيــط ملــّون.

بجــّو مــن التحــّدي والحمــاس نجحــت الصبايــا بإتمــام 
كاّفــة األنشــطة المطلوبــة وكّل صبّيــة حّولــت الخيــوط 

الملّونــة َلســوار بيرمــز للتنــّوع.

علــى  حصلــت  صبّيــة  كّل  أّنــو  الّســار،  والخبــر 
»badge« لتعّلقــو علــى القميــص، مخّصــص ليــوم 
الذكرى العالمي، بعد مشــاركتا بنجاح بكافة األنشــطة 

المطلوبــة.

.»badges«مبروك صبايا وعقبال باقي الـ
بكّل روح كشفّية
وحدة تورنوسول
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

تفّوق وتمّيز بالعمل

كل  مــن  فيــه  وبيقــوم  شــغلو  بحــب  الشــخص  وقــت 
قلبــو مــا ممكــن مــا يبــدع فيــه، وهيــك شــبابنا بمشــغل 

الفندقيــة.
دورات  فــي  كان  الحــظ  ولحســن  الماضــي  الشــهر 
مــن  شــخص  لـــ٣٠  الدائــم  التدريــب  بمركــز  تدريبيــة 
WRF وكان مطلــوب منــا تأميــن ســرفيس الترويقــة 
والغــدا وكافــة اســتراحات القهــوة علــى مــدار٤ أيــام. 
أكيــد شــبابنا كانــوا كتيــر متحّمســين للموضــوع مــن بعــد 

فتــرة جمــود طويلــة نظــرًا لظــروف البلــد.

معنــا  وحّضــروا  بّكيــر  حالــن  جّهــزوا  هيــك  ميشــان 
يلّبــوا  عــم  كانــوا  صــورة  وبأفضــل  السرفيســات  كل 
بوقــت  كان  الافــت  لكــن  الضيــوف،  حاجــات  كل 
مــن  لوحــدن  الطاولــة  بتجهيــز  قامــوا  لمــا  الغــدا، 
حلــوة وصحيحــة  كتيــر  مســاعدة وبطريقــة  أي  دون 
وخدمتــن الممّيــزة للغــدا بحيــث لفتــوا أنظــار الضيــوف 
اللــي عّبــروا بــكل صراحــة إنــو حّســوا حالــن بمطعــم 
٥ نجــوم واألحلــى مــن هيــك الــروح المرحــة لشــبابنا 

هالغــدا. خــال  اللــي خلقــوه  الحلــو  والجــو 

أنــا هــون بــدي نــّوه بجهــود شــبابنا مــش بــس ألنــوا أّدوا 
عمــل ناجــح ومميــز ولكــن ألّنــو أدوا هالعمــل بــكل 
إســتقالية، نحنــا كنــا خــال هالغــدوات بــس عــم نراقــب 

مــن دون أي تدّخــل مباشــر مــن ِقَبلنــا. 

هيــدا الشــي بيعطينــا فــرح وإطمئنــان كبيــر ألنــو عــم 
نوصــل ألهدافنــا شــوي شــوي معــن لنقــدر نســاعدن 

فيمــا بعــد علــى اإلنخــراط الوظيفــي بالمجتمــع.

نايا تامر
مشغل الفندقية
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المحبة بتجمعنا

نحنا شبيبة ما بتستسلم، وما في شي بيزعزعنا. المحبة 
بقّوينــا. ببعضنــا  وإيماننــا  إهتمامنــا  جامعتنــا،  دايمــًا 
اإلحتفاالت سوا بتفّرحنا، ورغم الصعوبات منحّضرال 

ومنعيشا. 

عيد المحّبة وخميس الســكارى بشــهر شــباط جمعونا. 
واســتمراريتو  ســيزوبيل  غّنينــا، رقصنــا وكاس  زّينــا، 

شــربنا.

يــوم  كل  ومكمليــن  صّلينــا  المبــارك  الصــوم  ببدايــة 
ربــع. إال  الـــ ١٢  علــى  أربعــا وخميــس  تاتــا، 

مــن  مّتحديــن  نبقــى  حتــى بصاتنــا  مدعّويــن  الــكّل 
اآلبديــن. ألبــد  هلــق 

ليلى زغيب
مركز المساعدة بالعمل

إمألوا األجران ماًء

ما أحوج حواسنا يا رب تنمّليا من نقاء مياهك...
ما أحوج عينينا تنكّحا بالتأّمل بكلمتك...

ما أحوج قلوبنا تنمليا من غفرانك...
ما أحوج أفكارنا تنعّبيا من أفكارك...

ما أحوج أجسادنا تنغّسا بسر التوبة قّدامك..
ما أحوج لساّنا تنطهرو من خال البشارة بإسمك...

مــا أحــوج إيدينــا تتخدمــك بــكل جــار وخــي وإم وبــّي 
وإنســان متــروك ووحيــد...

هيــدي دعوتــك اليــوم إلنــا ببدايــة الصــوم إّنــو نمّلــي 
وإنــت  علينــا  يّلــي  كل  ونعمــل  ينبوعــك  مــن  أجراّنــا 

فيــك! اللقــاء  ولفــرح  لخمــر  مياهنــا  بتحــّول 

ــا  يــا ريــت نجاهــد بهالصــوم بــكل إرادتنــا تنمّلــي أجراّن
صــا وتأّمــل يومــي ومســبحة وقداســات وتوبــة وغفــران 
لبعضنــا ومصالحــات وخدمــة إخوتنــا وخاّصــة يّلــي 

زاعجينــا وَيّلــي إزيونــا وِحكيــو علينــا!

ما تخّلي يا إنسان يمّر صومك متل كل يوم بحياتك!
ومــا تقــول صّليــت وهللا مــا جــاوب! مــا تقــول ســامحت 
تقــول غفــرت ورجعــو حكيــو  مــا  ورجعــو طعنونــي! 
عليــي! مــا تقــول قّدســت واأللــم بعــدو غامرنــي ومــا 
تقــول خدمــت بــس طّلعونــي بــا جميلــي! مــا تقــول 

ضّحيــت بــس مــا طلعــو بيســتاهلوني!

إنــت عمــول يّلــي عليــك ومّلــي قلبــك وفكــرك وحواســك 
والخدمــة  المقــّدس  والكتــاب  األســرار  مــن  وجســدك 
بّيــك  مــن  حالــك  تعّبــي  عــم  وخّليــك  لآلخــر  بمحّبــة 
صاتــك  وبيحــّول  الباقــي  بيكّفــي  والــرب  الســماوي 

نفســك.. لقداســة  وجهــادك 

صوم مبارك

األب إبلي قزحيا
مرشد فريق عمل مشغل المساعدة بالعمل
سيزوبيل - كفرحونا
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بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

دعوة ومشاركة

لقد لّبت سيزوبيل دعوة جماعة إيمان ونور للمشاركة 
بالذبيحــة اإللهّيــة وإلطــاق جماعــة إيمــان ونــور، فــرع 
مســتيتا، حيــث تــرأّس المطــران ميشــال عــون القــّداس 
اإلحتفالــّي والّلقــاء فيمــا بعــد، وذلــك  نهــار األحــد الواقــع 
أنطونيــوس  مــار  كنيســة  فــي   ٢٠٢٠ شــباط   ٢ فــي 

الكبيــر مســتيتا الّســاعة الخامســة مســاًء.

إلتقــى جميــع المشــاركين بعــد القــّداس، مــن ملتزميــن 
وأبنــاء  أصدقــاء  أهــل،  ونــور،  إيمــان  جماعــة  فــي 
الرعّيــة إلطــاق فــرع مســتيتا بحضــور عــدد مــن شــبيبة 
ســيزوبيل فــي مركــز المســاعدة بالعمــل الملتزمــة بهــذه 
الجماعــة التــي أّسســها جــان فانييــه، والذيــن يســكنون 

فــي مســتيتا.  
نتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الجديدة.

القسم اإلجتماعي

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

زمن تجّدد ورحمة

مــع بدايــة زمــن الصــوم، وبيــوم إثنيــن الرمــاد، توّجهنــا 
بجزيــن،  أنطونيــوس  مــار  كنيســة  نحــو  والدنــا  مــع 
صّلينــا، رّتلنــا، ترّمدنــا وطلبنــا مــن الــرب يســوع يحفــظ 
مؤّسستنا وأهلنا ويحمي لبنان من كّل خطر ومرض.
منصّليلــك يــا رب إّنــو يكــون زمــن الصــوم المبــارك، 
عيــش  إلــك، وزمــن  الكبيــر  حبنــا  عــن  تعبيــر  زمــن 

التوبــة و التخّلــي عــن الملــذات. آميــن.
برنامج الدمج المدرسي، سيزوبيل - جزين
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Nous avons remis le démarrage des 
rencontres de novembre 2019 à février 
2020 à cause de la situation du pays. 
La première séance a eu lieu le samedi 
22 février avec beaucoup de motivation.
Cette rencontre avait pour but de 
favoriser la réflexion des membres en 
sous-groupes, sur des thématiques 
sociales répondant à leurs besoins. Le 
but est de traiter les sujets abordés, 
durant les rencontres prochaines, à 
travers des activités et des exercices 
socioéducatifs.
Les groupes (3 groupes selon les 
catégories d’âge) ont mis en commun 
leurs connaissances sur les thèmes 
sociaux à traiter. La compréhension du 
monde social s’avère primordiale pour 
les frères et sœurs pour pouvoir faire 
face aux difficultés rencontrées durant 
les étapes de la vie, 
Notre rôle est de les accompagner pour 
leur apprendre à réfléchir et trouver des 
solutions à leurs problèmes. 

Département Soicial

بحضن عيلتنا

Action sociale de 
groupe

1- Atelier d’Art thérapeutique
La première séance s’est déroulée le 12 
février 2020. Nous avons discuté avec 
les mères de leur vécu au quotidien 
dans le cadre d’expression libre. Cette 
séance avait pour objectif de remédier 
aux malaises des participantes causés 
par la conjoncture actuelle. 

2- Groupe des mères d’enfants qui 
présentent l’autisme 
Ce groupe est formé de mamans 
ayant un enfant ou jeune en situation 
d’autisme. C’est un espace de partage 
d’expériences très enrichissant. La 
séance s’est dérouléele 26 février avec 
l’Assistante sociale et la psychologue. 

UNE FRATRIE PAS COMME 
LES AUTRES

Au cours de l’année dernière les 
rencontres de la fratrie étaient consacrées 
à l’expression sur le vécu car ils sont une 
partie intégrante du système familial. On 
a pu mettre un cadre pour l’échange 
autour de la problématique commune de 
leurs frères et sœurs atteints.

Pour cette année 2019-2020 l’objectif 
est de leur assurer un développement 
personnel et social tout en construisant 
un système de renforcement positif 
adapté à leur âge et leurs besoins 
sous le titre »une fratrie pas comme les 
autres«. Le but est de savoir que chacun 
est unique et différent des autres.
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قيمة العطاء

قيمة العطاء

 مبادرة عفوية مميزة بكثير من
المحبة

زيارتنــا  خــال  طــوق  إيلــي  لكلمــة  ســماعها  بعــد 
للصــرح البطريركــي فــي الثالــث مــن كانــون األول 
واالقتصــادي  المعيشــي  الوضــع  علــى  احتجاجــًا 
للمؤسســة وبمبــادرة شــخصية منهــا قامــت »الســيدة 
نينــا عيــد يّنــي« المقيمــة فــي بلجيــكا بتنظيــم غــذاء 
محبــة مــع أصدقائهــا اللبنانّييــن واألجانــب هنــاك.

وكان هــذا اللقــاء  فــي ٤ شــباط ٢٠٢٠ فــي مطعــم   
“Châtelaine du Liban” الــذي ضــم ٨٠ ســيدة  
والجديــر بذكــره أن صاحــب المطعــم الســيد حريقــة 
اللبنانــي األصــل، مــن شــدة تأثــره باندفــاع الســيدة 
يّنــي، فاجأهــا فــي آخــر النهــار وقــّدم تكاليــف الطعــام 

مجانــًا.

و فــي ٢٥ شــباط زارت »الســيدة ينــي« مــع ابنتهــا 
فريــق  أقســامها وخاصــة  المؤسســة وتعرفــت علــى 
مشــغل المعلوماتيــة وقدمــت لهــم الحصــة الماليــة مــن 

هــذا النشــاط.

خيــر!!!  بألــف  وعائلتهــا  ينــي  الســيدة  هللا  حفــظ 
كمــا حفــظ هللا كّل اللبنانييــن فــي اإلغتــراب الذيــن 

يحملون هّم لبنان وكل اللبنانيين. 
جانيت مطر - قسم التسويق
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جو عيلتنا

خدمة، تواضع ومحّبة

بهالشــهر بـــ ٢ شــباط، منحتفــل بعيــد دخــول المســيح 
الشــيخ »أبصــر مجــِد  وقــت ســمعان  الهيــكل،  إلــى 
نــور  شــاف  بالعيــن،  النظــر  خــال  مــن  الــرّب« 

شــعبه. علــى  بتســهر  رّبنــا  عيــن  حيــث  المســيح، 

الكلمــة،  بيســمعوا  يّلــي  والصديقيــن  األبــرار  وعيــد 
بيفهمــوا وبيعملــوا بحســبا، تيكونــوا إمتــداد إليــد الــرّب 

مــن خــال الخدمــة وتقديُســن.

وعيد مار مارون يّلي معنى إسُمو »الّسيد الصغير«  
يّلــي كان مثــال بالتواضــع والحــّب والخدمــة، تواضــع 
بافتراشــو األرض، خــدم بشــفاء النــاس مــن األمــراض 

الّروحّية والنفســّية والجســدّية.
الّســما، تيضــّل نظــُرو  التحاُفــو  وحـــّب، مــن خــال 
قــوِّة محّبــة هللا. بــأهلل، ويســتمّد محّبــة مــن  مّتصــل 

٣ عناصــر تتمثّــل بشــعارنا لهالســنة، لنتوّصــل نعايــن 
مجــد الــرّب، بدنــا نقطــع بطريــق الخدمــة، التواضــع 

والمحّبــة.

دولي غريشي
Ambiance de vie

VIVONS NOTRE CARME

Tu nous appelles pour être tes disciples.
Tu ne nous demandes pas de tout quitter.
Tu veux seulement que nous laissions 
ce qui nous empêche d’écouter ta 
parole, de partager notre temps, d’aider 
un voisin, de donner un sourire.
Sois notre guide pour reconnaître un 
frère en tout homme.
Nous avons confiance en toi Père.

Ambiance de vie
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أخبار عيلتنا

أحّر التعازي

للزميات : 
* جانين شليطا لوفاة والدها
*  نانسي خليل لوفاة عمها

* ديدي صفير لوفاة ابن خالها 
* مادونا البارد لوفاة زوج عمتها

فــريـــق عمــــل همـــــزة وصـــــل  لسنة  ٢٠١9 - ٢٠٢٠

مندوبــو البرامــج : اليــاس طــوق، جورجيــت عقيقــي، مادونــا ســماحة، جانيــت مطــر، رانيــا ريشــا، جولــي عــازار، 
ريتا عقيقي، رضا الســخن، نغم أبي كرم، غنوى ملحم، ليليان صقر، الرا جبور، ليلى زغيب، ســيبال ســرحال، 

نايــا تامــر، رانيــا أســمر.
قسم المراجعة والتحرير: غاديس عون.            تنفيذ : جورجيت أواقيان.

تانيا جرجس
 كرمل الخوري

 برنا خويري
 سيلفا شلفون

 كريستين مغير
رضا السخن

 ليليان زغيب
عايدة الحداد
 سابين كنعان

 غاديس عون
 جهاد جبرايل

نيسان
نيسان
نيسان
نيسان
نيسان
نيسان

نيسان
نيسان
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نيسان
نيسان
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HAPPY BIRTHDAY


