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همزة وصل
«SEMONS L’ESPERANCE, illuminons les coeurs autour de nous!»

Theme de l’année 2015-2016

    نرشة إخبارية شهرية               شـــبــاط 2016

من أقوال إيفون شامي: 
في  الله  ابن  نمّو  نرافق  »حين 
األشخاص الذي حّدت اإلعاقة من 
استقاللّيتهم، يصبحون قادرين على 
المعافين،  في  الله  ابن  نمّو  تفعيل 
يسوع  جسد  نمّو  في  ويساهمون 

الحّي«.

في هذا العدد

كلمــة الرئيســة الســيدة فاديــا صافــي فــي العشــاء الســنوي الــذي ُأقيــم فــي 
دبــي فــي 25 شــباط 2016

مســاء اخلــر مــن إمــارة اخلــر ديب.
حضــرات الســيدات والســادة، أصدقــاء وأفــراد عائلــة ســيزوبيل،

يســّرين أن أرّحــب بكــم فــرداً فــرداً للســنة الثانيــة يف عشــائنا الســنوي، هنــا يف ديب.
بإعاقــة، عقليــة  املصــاب  الطفــل  مــع  بأمهيــة رســالتنا  قناعاتكــم  إّن وجودكــم معنــا جيّســد 

توّحــد وعائلتــه. أو  أكانــت، جســديّة 
40 ســنة مــّرت علــى تأســيس الســيزوبيل وبقــي إمياننــا وقناعاتنــا واحــدة مل تتزعــزع أو تتغــّر 

رغــم التحّديــات والصعوبــات الــي واجهناهــا.
40 ســنة عّلمتنــا أن ننظــر إىل اإلنســان حامــل اإلعاقــة ككائــن بشــري خملــوق علــى صــورة 

اهلل و مثالــه وأاّل ننظــر إىل ضعفــه أو إمكانياتــه اجلســديّة أو الفكريّــة احملــدودة فقــط.
ألّن الضعف أو احلدود الذي نراه أواًل عند كل شخص خمتلف عنا، عند كل شخص لديه 

صعوبــة، مل يوقفنــا يومــاً بــل علــى العكــس إّن ضعفــه عّلمنــا قيمــة احليــاة واإلنســان حاملهــا.
إّن ضعفه أعطانا رؤية جديدة لألولويات يف حياتنا ومفهوم جديد لِقَيِمنا ومبادئنا ورسالتنا.

إّن ضعفــه رســخ فينــا قــوة احلــب، إذ بضعفــه جتلّــى جمــد اهلل.
إمياننــا اليــوم، وبعــد 40 ســنة مــن املصاعــب واآلالم والتحّديــات اليوميّــة، أن نعيــش مــع 

بعضنــا البعــض مكّملــن بعضنــا بعضــاً حريصــن علــى حمبتنــا لبعضنــا البعــض.
إمياننــا اليــوم أن نعيــش »جمــد احلــب« وهــو مــن أمثــن عطايــا اهلل لإلنســان.

إّن مســامهتكم القّيمة أيها احملّبن، من لبنان ومن خارجه، من دولة ديب واإلمارات، وكرمكم 
وحمبتكــم ووفائكــم هــو خــر دليــل علــى إميانكــم باالنســان وحّقــه أن يعيــش بكرامــة إبــن اهلل.

شــكراً لكــم مجيعــاً أيهــا األخــوة وافــراد هــذه العائلــة احلاضريــن معنــا اليــوم.
قامــوا هبــا  الــي  القّيمــة  لــكل اجلهــود  فريــدا عقيلتــه  فــادي مشــاس وللســيدة  للســيد  شــكراً 
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عشاء »دبي« السنوي - Diner de Gala annuel de Dubaïإشارات العالج اللغوي - تابع
  ،»Autism Center« إكمال  وهبدف  والدنا  بقضّية  منها  إمياناً 
نّظمت السيدة فريدة شماس بالتعاون مع أفراد عائلتها عشاء يف 
ديب للسنة الثانية على التوايل. قّدم السهرة اإلعالمي املميز وسام 
حداد  ميا  الفّنانتن  إاىل  باإلضافة  يارا  النجمة  وأحيتها  بريدي 

.Fly On Stage وسمر أبي هيال والفرقة الراقصة
املصابن  الرائعة من رسم والدنا  اللوحات  هبالسهرة كانت  واملميز 

بالتوحد اللي أدهشت الناس بألواهنا ورسومها املعربة.

قلوب  دخلت  جداً  مؤثرة  وكلمة  حياة  شهادة  إليلي طوق  وكان 
ااحلاضرين :

إيلي  لشو  يقول  حدا  »يمكن 
وقت  بتقول  الخبريّة  ؟  عايش 
إجا  حدا  سمعت  زغير  كنت 
ْجنيتي عا  لشو   : لعنا وقاّل ألمي 

هالصبي كيف بدو يعيش ؟
وأكتر شي أثّر فيي هيداك النهار 
معقول  أمي«...  »دمعة  هوي 
ولد يكون سبب لدمعة أّمو ؟... 
عم  الشخص  ها  إنّو  فّكرت 
بس  رأيو.  وهيدا  وحدو  بفّكر 

كبرت اكتشفت إنو الشخص صار 2 والشخصين صاروا 10 
والعشرة صاروا 100 والميي صاروا  1000... عم خّبركن 
كل هالشي تا تتخّيلوا اللحظة شو كان صار فّيي أنا وأصحابي 

من دون سيزوبيل...«.

مسرة رومانوس - قسم التسويق

On ne sait vraiment plus  trouver les mots pour 
remercier Mme Frida et M. Fadi Chammas,

Le temps fou qu’ils ont mis, l’energie qu’ils ont 
déployé, tous leurs amis qu’ils ont abordé sans 
relâche, leur enthousiasme sans fin et sans limite, 
nous laissent vraiment bouche bée.
Et tout ceci pour quoi???  Uniquement pour  la cause 
du SESOBEL et rien d’autre.
De plus Mme et M. Chammas ne laissent rien au 
hasard. Aucune brèche quant à La préparation et 
l’organisation de ce diner. Logistique, protocole, 
exposition de peinture, youtube spécial pour le 
diner etc… rien n’a été oublié et tout a été fait avec 
beaucoup d’amour. 
Merci Frida et Fadi pour tout ce que vous faites 
pour le SESOBEL. Votre support inconditionnel et 
votre générosité de Cœur nous laissent continuer et 
persévérer dans notre action. 

Grand Merci 
Joëlle Sidawi - Département Marketing



أخبار والدنا وشبيبتنانشاطاتنا التربويّة
التعّرف على اليانسون وتحضيره

قّررنا  »الذوق«،  حاّسة  وبالتحديد  احلواس  تنمية  نشاط  إطار  يف 
حتضر اليانسون مع أوالدنا.

»سايل، جوي، تريزا وجايسون« اختربوا وتعّرفوا على اإلشيا اللي 
الطيب،  اليانسون  وتذّوقوا  التحضر  وكيفّية  إيدّين  بن  انوضعت 

الغيّن بعناصر عالجّية وأحلى وصفة للربد بالشتويّة.

برنامج التوّحد
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نشاطاتنا الرياضّية
مبروك شــباب، مبروك ســيزوبيل

متــل كل ســنة، أقيمــت البطولــة احملليّــة يف كــرة الســّلة بالتعــاون مــع 
شــباط  بــروت يف ۱۷  الرياضيّــة يف  املدينــة  اخلــاص، يف  األوملبيــاد 

لبنــان. املؤسســات واجلمعيّــات يف  مــع  باالشــرتاك   ۲۰۱6
بــس  الربونزيّــة.  امليداليّــة  ونالــت  الثالــث   املركــز  ســيزوبيل  احتلّــت 
احللــو هيــدي الســنة كانــت مشــاركة الشــباب مــن برنامــج اإلعاقــة 

مببــاراة رمسيّــة وعلــى ملعــب كبــر. مــّرة  الفكريــة ألّول 
كانــت الفرحــة مــش ســايعنت واحلمــاس كتــر كبــر وهدفــن الوحيــد 

بامليداليّــة. الفــوز. ورجعــو مبســوطن وفخوريــن 
مربوك  شباب، مربوك سيزوبيل ومرمي ست البيت تبارك جناحاتكن.

جويــل قوبــا - مدّربــة الرياضــة

أصدقاء  »جيجي  بصف  »كريس«،   *
يتغّنج  وحبّب  األغاين كثر،  حبّب  الزرافة« 
إيدينا.  إنو ما بياكل اإل من  علينا لدرجة 
سكبنا  األكل،  وقت  ناطر  كان  وبيوم 
أصحابو،  صحون  سكب  وتابعنا  صحنه 
وأكل  امللعقة  مسك  عليه،  تأّخرنا  وألنّو 
عم  إنو  انتبه  حىت  لقمة  وثاين  لقمة  أول 

نطّلع حننا فيه. كانت ردة فعل كريس إنّو  ترك امللعقة ونطرنا.
املبتسم   بوجو  معروف  »شربل« صيب   *
لرفيقتو  خاصة  حمبة  مع  لرفقاتو  ومبحبتو 
األلعاب،  معها  يتشارك  بيحب  »تريزا« 

يغّنوا ويهتموا ببعض.
حاهلا  تعمل  لـّما  هيك  من  واألهضم 
املربّية إهنا نسيت تقّرب تريزا حلد شربل 
يدلّـها  بيصر  بعض،  مع  يلعبوا  حىت 

تريزا  بتقعد  حدو.  املوجودة  الكرسي  على  وبعدين  رفيقتو  على 
حدو وبصر يزّقف ويبعت بوسات ملربّيته حىت يشكرها.

برنامج التدخل املبكر

نهفات

بول«  و»جون  الّتلوين...  بفّن  بطريقتو  بيتمّيز  مّنا  واحد  * كّل 
كانت هاملّرة طريقتو كتر مهضومة ما شّغل فيا إيديه وبس...

برنامج الشوشو*

* حننا وماشين حىت نطلع على مشغل املوسيقى، »وليد َشَكر« كان 
بيناتنا  بسرعة، وصار  لَنوصل  متحّمس  كتر 

هاحَلديث :
- وليد: َيالّ َمّيوش.

- ِميا : ليه َعيَّطِّّلي هيك وليد، أنا شو إمسي؟  
- وليد: إمِسك ِميا.

- ِميا : وبَتعِرف شو َعيلي يا وليد؟
- وليد: أكيييييييييد بَعِرف، َعيلِتك الّسيزوبيل.

ِميا بطيش - برنامج اإلعاقة الفكريّة

الثّقافة العاّمة، كانت »لورد«  * حِبّصة 
الكاتب  عن  َدَرسناه  يـَّلي  ْتَسمِّع  َعم 
ونسيت  خّباز«،  »جورج  واملمّثل 
املعلومة يـَّلي بِتتَعلَّق بِإسم والدته، وبعد 
قالتلي:  تذكَّرت،  وما  تِتذكَّر  َجرَّبت  ما 

»َمزبووووووووط، إمسا إّم جورج.
برنامج اإلعاقة الفكريّة

*الشوشو: برنامج األوالد المصابين بإعاقة جسديّة و/أو ذهنّية شديدة
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عقبال المية »الياس«
باملشغل  ميالدو  بعيد  حيتفل  صفير  الياس  حبّب  سنة،  متل كل 

التقين مع أصحابو،ـ إّمو واملسؤولن عنو.
إنَت الغالي عا قلب إّمك     عقـبـــال المـيّــــة منقـــلّــــك 
البيــت بضحكتك ومـنـــّور      انشاهلل تضّلك بصحتك 

ليلى زغيب - مركز املساعدة بالعمل

نحنا كمان كتير منحّبك
واإلهتمام،  احلنان  البساطة،  حِبِّبوا  والدنا 
َبّس قالل ِمنُّن يـَّلي ِبَعرّبوا عن فـََرُحن متل 
ما »إيلي زغيب« َعم يفاجئنا بردود ِفعلو 

الَعَفِويّة.
ِبدون ما يكون مَوجَّه احَلديث إللو، وبدون 
الّنهار  يقول كّل  إيلي  بيَوقِّف  ما  ترّدد، 
فرحان«،  أنا كتر  مبسوط،  »أنا  كلمات 

حلََىّت بيوم من اإليّام، بتوصلنا رسالة من األّم بتقول: »مبارح إبين 
قبل ما ينام سألين : »ماما قدَّيش من الوقت َبّدي نام حىّت إرَجع 

قوم تا روح َعالّسيزوبيل؟«
إيلي، حننا كمان منقّلك إنّو كتر منحّبك ، منزعل إذا بتغيب َعّنا 

وكتر مبسوطن ألنَّك إنَت مبسوط معنا.
برنامج اإلعاقة الفكريّة

ينعاد عليِك »مابيل«
 Star ومنشّجع  منحب  كمان  حننا 
عيد  إنو كان  بالقصة  املمّيز   ،Academy
رح  لـّما  إنّو  اختها  وقالتلها  حبيش  مابيل 
رح  رفقاهتا  مع  بالسيزوبيل  بعيدا  حتتفل 
وخّلتها  ذوقها،  على  كاتو  قالب  جتبلها 
تنّقي من خالل الصور. وماكان من مابيل 
 Star إاّل إنو ختتار كاتو مرسوم عليه صورة
Academy وعرّبت إهنا كتر بتحب »هباء«.

وهيك صار ! وكان عيدها إلو نكهة خاصة حبضور معلماهتا، رفقاهتا 
بالـTED2، أختها وابن أختها.

HAPPY BIRTHDAY MABELLE

التوّحد برنامج 

أخبار والدنا وشبيبتنا - تابع
وممتع نهار حلو 

هالشهر  مشوارنا  كان  والرحالت،  الرتفيهّية  نشاطاتنا  ضمن 
بسينما  الصاالت  وانفتحت  اإلتصاالت  جرت  السينما.  على 
»السيدة  فيلم  ومشاهدة  شبيبتنا  إلستقبال  ضبّيه    »Le Mall«
قلنب  من  والزغار.  الكبار  حّبوه  األعمار،  جلميع  فيلم  الثانية«، 

للبطلة. الزواج  البطل قّدم خامت  لـّما  قالوا  ضحكوا ومربوك 
الشباب  تغّدوا  وزيت«،  »زعتر  عند  القعدة  الفيلم، كانت  بعد 

املطعم.  تقدمة من  عا حسابن والتحالية كانت شوكوبا 
كان هنار حلو وممتع ومنعادة انشاهلل.

ليلى زغيب - مركز املساعدة بالعمل

مشوار مميز بهداياه
حمّبب  مكان   ،«Living Color» على  مشوارنا  الشهر كان  هيدا 
على قلب والدنا. بس املميز هبيدا النهار، باإلضافة لألكل واللعب، 
إنو كان تقدمة من شخص حّب يعمل عمل خر. وما قبل بنهاية 

املشوار إال ما يعطي لكل ولد هدية.
من  يكثّر  واهلل  قلبنا.  من كل  منشكرك  البيت  والدنا وست  بإسم 

وجود هيك أشخاص حوالينا.

برنامج التوّحد
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زيارة »أنت أخي«
النهار  ميّضوا  راحين  هيّن  الكّل،  وعجقوا  الزيارة  حّضروا  الشوشو 
بأنت أخي. ما تقولوا متل كّل مّرة ! الزيارة لبيتنا الثّاين كانت كثر 
بأنت  املربّن  لـّما  ألعاب جديدة وجو محاس خاّصة  حلوة وممّيزة، 

بالشوشو  اهتموا  أخي 
وتركوا شبيبنت برعايتنا. 
فرح  خلق  الشي  هيدا 
اجلميع. كّل  عند  كبر 
أخي وكّل  الّشكر ألنت 
وسامهوا  ساعدونا  الّلي 
لقلوب  الفرح  بإدخال 
والدنا وخاّصة املتطوعن.

برنامج الشوشو

بمشوارنا اختبرنا وتعّلمنا
ألنّو كان هنار من العمر، ما بينتسى، ما فينا ما خنرّبكن عن مشوارنا 
أمجل  شبيبتنا  اختربوا  بفرحة كتر كبرة،   .KIDZMONDO على 
تعبئة  الّتعبري،  الّرقص  اخلبز،  صناعة  إلطفاء،  متل:  املشاغل 
رّش  األسنان،  طب  الّسّيارات،  غسيل  اإلسعاف،  العصر،  قناين 
النّب،  للّتخّلص من احلشرات، احلالقة )للشباب(، طحن  مبيدات 
قيادة الطّائرة، غسيل الثّياب، إعادة الّتدوير، تكرير املياه، صناعة 

احلليب، صناعة رقائق البطاطا وغرها...
حننا ما منقدر نرتجم مشاعر الفرح يّلي عشناها هبالّساعات القليلة، 
كرمال هيك رح خنّلي الّصور تعرّب أكرت، ومنتمّن إنّو كّل أصحابنا 

هاإلختبار. يعيشوا 

برنامج اإلعاقة الفكريّة

رحلة ميدانّية 
خالل نشاط املطبخ الصحي، مكّونات وصنع العجن تعّلمنا. زرنا 
»موالن دور« تا نطّبق يللي تعلمناه، أطيب رغيف سخن دقنا وأشهى 

كاتو تضيفّنا...
قلبنا  من  كبر  شكر 
إستقبلنا  يللي  لكل 
بالشكر  ومنخّص 
متى  تريزيا  والدة 

)موظفة باإلدارة(.

برنامج التدخل املبكر

المغاويــر والفهود
شــو قّصــة الّرياضــة يــوم االثنيــن 2016/2/22 ؟ 

وشــو قّصــة الهيصــة والكاس؟
»جويــل القوبــا«، وهبــدف توطيــد العالقــات بــن أفــراد فريــق عمــل 
وحــدة  بإيــد  واحــد  هلــدف  مجعــن  رياضــي  يــوم  نّظمــت   PHP الـــ

وقلــب واحــد فريقــن، األّول الفهــود، والثــاين املغاويــر.
مــع  أكــرت وأكرت...الفرحــة  الّضحــك  بدكــن...  مــا  قــد  شــعارات 
»الــّروح  هــودي كلّــن  مــن  واألهــّم  الوجــوه.  فارقــت  مــا  الّتحــّدي 
اســتثناء، وكانــت  الــكّل مــن دون  اللــي كّللــت  الّرياضيّــة« احللــوة 

الّذهــيب. الــكاس  علــى  املغاويــر وحصولــه  فريــق  بفــوز  الّنهايــة 
غــر  مــع  منعــاده  انشــاهلل  املميّــزة!  هاملبــادرة  عــا  جويــل  شــكًرا 

مــربوك. ألــف  وحــدات. 

برنامج اإلعاقة اجلسدية
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برنامج الشوشو

بالحب طريقتنا 
ا = إنت خّيي

ا بشوفك بفرح
ّ
ل = مل

ح = حلوة احلياة معك
ب = بسمة حلوة منك

احملّبة  هنار  عّيدنا  هيك 
مع بعضنا... 

احملّبة ممّيز  يّلي قطعوا. هالّسنة عيد  الّسنوات  هالّسنة مش متل كّل 
حيتفلوا  عم  الرّتبوي  الربنامج  وشبيبة  أطفال  بالّسيزوبيل. كّل  جّداً 

هباملناسبة بنهار واحد : اجلمعة 12 شباط 2016.
ما  يّلي  والدنا  فرح  تعكس  وَعم  األمحر،  بالّلون  مضّواية  الّسيزوبيل 
ترّددوا إنّو يعرّبوا عن حمّبنت لبعضن إن كان بكلمة أو بوردة أو هبديّة.

ختّلل هالّنهار مَجِعة غداء ممّيزة، َهيصة ورقص وأغاين.
انشالّله احملّبة ما بتفارقنا كّل أيّام الّسنة ألن:

، أنا بحّبك، أنا بقّدرك وإنَت مهّم بنظري....« »إنَت َخيِّ

الربنامج الرتبوي

ما هو الحب ؟
بن  فقط  ليس  احلّب 
بعضهما  أحّبا  شخصن 
بن  حمّبة  إنّه  بل  وتزّوجا، 

هو  واحرتام...  أخّوة  صداقة،  الّناس،  كّل 
كنز يسكن يف كّل القلوب إّنا علينا اكتشافه 

والّتزّين به، ألنّه أمجل اجملوهرات وأمثنها.
جوي سليم - علماء البيئة
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اجلماعي جنمع  النشاط  احملبة« حّبينا ألول مرّة حبصة  مبناسبة »عيد 
.»Hou Hou le hibou« فريقن مؤلف من 8 أوالد بصف أصدقاء

طلبنا حضور سابن وهنال لنتشارك و نعرّبلن عن حمبتنا إللن. 
طقس  )حضور،  اليومي  بالروتن  اجلماعي  النشاط  حّصة  بّلشت 
اليوم...( واألوالد قاعدين على الـBox وحمافظن على وضعية جلوس 

صحيحة ومعن املربّيات و املعاجلن و عم يرددوا :
بثبت بثبت بثبت... بثّبت إجرّيي التنن على األرض 

بالنص بالنص بالنص ...             حبـــــــــــــط راســــــــــــــــــي بــــــــالـــــــــــــنــــــــص 
معّن  هدف  والفكرية  اجلسدية  قدراتو  ولد حسب  من كل  انطلب 

لينفذه خالل احلصة.
  »Fon Fon cœur-Mangeur balle« يساعدوا  إنو  مطلوب  كان 
يالقي البالونات لوهنم أمحر من بن عّدة ألوان وحيّطن جوا. إشتغلوا 
على شكل  بالنهاية  بأهدافن حىت حيصلوا  ملتزمن  حبماس،  األوالد 

وجه قلب عم يضحك.

برنامج التدخل املبكر

نشاط جماعي بمناسبة عيد المحّبة
بـ14  وعالء  شربل  من 
ليست  كلمات  شباط 
كالكلمات... كلمات نابعة 
الفكر، من  القلب، من  من 
الروح، من العيش املشرتك... 

كلمات حب وامتنان...

قلوبنا  يف  لتنمو  نفوسنا  تروي  الّندى  »احلّب كقطرات 
أيديكم...  على  تفّتحت  الّي  الرباعم  حنن  احلنن.  نبتات 
من هنا، نقول شكًرا لكّل شخص منكم. حنّبكم من صميم 

القلب. 
ينسى! كيف  أن  للقلب  قلنا  فإذا  القلب،  ذاكرة  اإلمتنان 
لو  بنظرة حّب وحنان.  العون  يد  له  ومّد  ينسى من سانده 
احلّب  ولكّن  حمابرنا،  لنفذت  ُتكَتب،  احلّب  كلمات  كان 

أرواح ُوهَبت فهل تكفيكم روحنا! 
لنا  مّد  لكّل من  لنا، شكًرا  لتضحياتكم وإحتضانكم  شكًرا 
ملدى  تشكركم  أرواحنا  وستبقى  مقابل،  دون  من  العون  يد 
احلياة، ألّنكم أنتم صخرتنا الّي نسند رؤوسنا عليها. ستبقى 

أمساؤكم حمفورة يف قلوبنا.
ذاكرة  يف  إبتسامة  ليزرع  قصد  عن  أو  صدفة  مّر  من  لكّل 

حياتنا، أنتم الّلوحة الّي ُرمست بألوان احلياة. 
نتوّجه بالّشكر ألصدقائنا اّلذين ساندونا يف أشّد احملن، فرحوا 
لفرحنا وحزنوا حلزننا. نتمّن أن نبقى مّتحدين كعائلة واحدة. 
اإلستمرار  لكم  ونتمّن  »نحبكم«  لكم  نقول  الّنهاية  يف 

والعطاء مدى احلياة«.
عالء عواضة وشربل صايغ

حننا بدورنا منشكركن وتأثّرنا مببادرتكن...
ليلى زغيب - مركز املساعدة بالعمل

نــحــبّــكـــم

العيد أحلى ســوا
القيمــة احلقيقيــة للفــرح هــي باملشــاركة، كيــف إذا كان هالشــي مــع 
شــبيبة التوحــد. عيّدنــا ســوا بعيــد امليــالد، زرنــا صفوفهــن، شــاركناهن 
باإلحتفــال، الصــالة، واملشــاعر احللــوة. وبعيــد احلــب مــا نســيونا، 
ّحبــوا يردلونــا الزيــارة ويفاجؤونــا هبديــة صغــرة مــن شــغلن، تأثرنــا كتــر 
وانبســطنا مببادرتــن، عــن جــد، هيــدا هــوي فالنتــن احلقيقــي، شــكرا 
ًإللكــن ألنــو عطيتونــا هاإلحســاس بالصــدق واحملبــة بــدون مقابــل.  

جومانة سالمه - مشغل الشوكوال

فالنتين أحلى معكن
فرحنــا كتــر لـــّما صــف »مســاعدو البيئــة« و »أصدقــاء الطبيعــة« إجــو 
لعنّــا وفاجؤونــا مبشــغل اخلياطــة، حاملــن قلــب أمحــر مليــان حمبــة وتقديــر 
بــس ألنــو فكرنــا فيهــن بعيــد امليــالد. صحيــح إنــو هالقلــب كرتــون بــس 
قيمتــو كتــر كبــرة باملكتــوب. جواتــو، أحاســيس ومشــاعر كتــر حلــوة 

خليتونا حنّس فيا. انشاهلل كل سنة منعّيد سوا باحلب والطمأنينة. 

فيوليت سركيس - مشغل اخلياطة
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شكر واهتمام بالهديّة
خالل فرتة أعياد امليالد ورأس السنة، كان فريق عمل مشغل التزين 

هين مالك احلارس ألوالدنا وقدمولنا هدايا. 
حبينا نشكرن على طريقتنا بالـValentin عن طريق حتضر لوحة بإشيا 

بسيطة. هالشي فرّح قسم الشوكوال والتزين وانبسط الكل باهلدية.
بإسم والدنا منشكركن من كل قلبنا على حمبتكم ألوالدنا.

التوّحد برنامج 

Un grand MERCI pour votre 
précieuse attention, pour ce mer-
veilleux  tableau que vous avez 
fait pour nous, c’est vraiment  un 
symbole  d’amitié  et d’amour 
qui nous a comblé de joie. TED 
2, vous avez embelli notre atelier 
par votre cadeau... Merci.

Helcy Nehmé - Atelier de décoration

عيديّــة مــن القلب
بعيــد  اللوجســتي  القســم  عمــل  فريــق  نعيّــد  حّبينــا  علــى طريقتنــا، 

علــى كل جمهــودن كرمالنــا. اجلميــع  ونشــكر  احملبّــة 

برنامج التدّخل املبكر

وانشااهلل ما نسيت حدا
J'ai observé l'amour 
donné avec amour 
aux enfants, les bai-
sers volés dans la 
difficulté, les soins 
prodigués avec 
beaucoup de pro-
fessionnalisme et 
de tendresse, la pa-
tience, le dynamisme et la créativité de toute l'équipe édu-
cative.... Mes mots resteront des mots s'ils ne sont pas ac-
compagnés de gratitude et de reconnaissance... A bientôt 
chère équipe... Mes RESPECTS....

Antoinette Abi Rizk

 

Mots de 
Durant 3 semaines, j'ai pris en charge une nouvelle équipe 
de travail à SESOBEL... Je connaissais très peu le person-
nel... J'entrais dans un nouveau monde: une probléma-
tique des plus difficiles... Par tatonnement, j'ai pu frayer 
mon chemin...
Au début, l'équipe avait ses préjugés et ses méfiances...
Aujourd'hui ma responsabilité a pris fin... Et je tiens à 
remercier chaque personne de l'équipe : Juliana, Randa, 
Tanya, Misha, Christine, Elie, Christelle, Walid, Zahwa, 
Tony, Saada, Walid, Hanane, Jad... et Ghada. Ainsi 
que tous les rééducateurs: orthophonistes, psychomotri-
ciennes, ergothérapeutes, Kinés respiratoires, infirmières...
Un grand       aussi à nos jeunes handicapés aide-éducateurs 
dans les classes pour leurs efforts, sérieux et humour....

 

شكر من القلب 
حبركــة،  بيناتنــا.  لتكــون  وقتــا  وكّرســت  إلتزاماتــا  تركــت  أســابيع،   3
حاضــرة  داميــة، كانــت  وإبتســامة  وحمبّــة  مبعاونــة  بدقّــة،  بنشــاط، 

وتســمعنا.  والدنــا  علــى  أكثــر  وتتعــّرف  لرتافقتــا 
مــن  اعتربتنــا  داميــاً.  ملمــوس  ووجــودا كان  املســاعدة  هدفهــا كان 
عيلتهــا وحضنــت والدنــا بفــرح ملحــوظ. تركــت بصمــة مميّــزة مــن بعــد 

مغادرهتــا لفريقنــا علــى أمــل العــودة بوقــت تــاين. 
مــا عــم حنكــي عــن حــدا غريــب، »أنطوانيــت أبــي رزق« أشــهر مــن 

أن تعــّرف بإنتمائهــا لعيلــة الســيزوبيل. 
مســاعدين،  معّلمــات،   : الشوشــو  أفــراد  مــن  فــرد  أنطوانيــت، كّل 
والد كبــار وصغــار، منشــكرك علــى عطائــك ووجــودك معنــا بغيــاب 

املســؤولة عــن وحدتنــا »غــادة كميــد«.

برنامج الشوشو
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ملــا تالقــي حالــك زعــالن أو ضايقــة الــدين 
زعلــك  انــو  خــربك  تــا  معــي  مّشــي  فيــك، 
هيــدا بينتســى بــس تقّضــي وقــت مــع عيلــة 
والعجــز،  املصاعــب  رغــم كل  ســيزوبيل... 
بتشــوف  زغــرة،  أو  مــا كانــت كبــرة  قــد 
البســمة مرســومة علــى وج كل ولــد وكل فــرد 
مبســوط،  حالــك  بتحــس  هالعيلــة...  مــن 
ألنّــو  واإلميــان  باحبــة  يرقــص  عــم  قلبــك 
مبجــّرد مــا تتعــّرف علــى أفرادهــا  رح تصــر 

إنســان تــاين مليــان إجيابيــة وتشــوف إنــو الــدين بعــدا بألــف  خــر كل مــا 
بوّجــن... أمــل  عــم يضحكــو ويف  هــاألوالد 

بتشــوف فريــق عمــل هدفــو ورســالتو علــى مــدى النهــار كيــف يوصــل 
هلالبســمة... كيــف يدعمــو ويقــّوي إلــو ولعيلتــو... وهــون بتوقــف عاجــز 
وبتحــّس إنـّـك مكبّــل ألول مــرة و براســك ألــف ســؤال... مــن العاجــز، 
أنــا أو هــّوي؟ مــن الكامــل أنــا أو هــّوي؟ و اجلــواب مــا بتالقيــه إال بدفــا 

عيلــة ســيزوبيل.
هيــدا اللــي حّســيتو بــأول شــهر مــن مشــواري مــع ســيزوبيل علــى أمــل 

يصــر هاملشــوار عمــرو ســنن...
مارينا كرم - مشغل سيزوبيل كفرحونا             

قّصة أوّل المشوار

بإطــار التدريــب العملــي حــول الدمــج املطلــوب مــين باملاســرت باجلامعــة، 
كان عنــدي طلعــة علــى ســيزوبيل جزّيــن لقّضــي هنــار إتعــّرف مــن خاللــه 
على األوالد اللي عندن صعوبات تعلمّية وكيفّية تعليمن وطرق متابعة 

ســيزوبيل الرتبوية والتأهيلية.
بصــف  اللــي  »ابراهيــم«   عــن  خــرّب  وحــايّب 
وّجــو  عــا  الضحكــة  الروضــة، كيــف كانــت 
قــدام  بســّمعلي  وعــم  هــّوي  بعيونــو  والفرحــة 
وكيــف  بالصــف  تعلّمــا  يلــي  القصــة  رفقاتــو 

ومرتــب.  حلــو  خبــط  نســخ  بيعمــل 
بتمــن التقــّدم الــدامي إلبراهيــم ولــكل االوالد 
ملــن  وحباجــة  صعوبــات  يواجهــوا  عــم  اللــي 

يهتــم فِــُن ويســاعدن علــى التطــور. وأكيــد مــا رح إنســى فريــق عمــل 
ــزوا هنــاري بلطفــن، كرمــن، حمبــنّت وإهتمامــن.  ســيزوبيل جزيــن، يلــي مّي
مــن قلــيب بشــكركن فــردا فــردا علــى اســتقبالكن الــدايف ومرافقــنت إيل كل 

هالنهــار. أهلل يقويكــن. 

خبرة حلوة

راشيل حايك - مربية - برنامج التوّحد

لقاءاتنا مع األهل
تابعــة اإلجتماعيّــة. 

ُ
تُعتَــرَب ِلقــاءات األهــل حمطّــة أساســّية يف إطــار امل

لذلــك يُنظّــم القســم اإلجتماعــي بالتعــاون مــع أخصائّيــن، لقــاءات 
لألهــل يُعــاَل فيهــا مواضيــع تــرّد علــى حاجاهتــم وتســاؤالهتم ضمــن 

إطــار يشــّجع علــى التواصــل و تبــادل اآلراء واخلــربات.
تتــّم اللقــاءات علــى عــّدة حلقــات شــهريّاً ، نذكــر منهــا هلــذا الشــهر: 

 »Rôles parentaux - لقــاء بعنــوان »تكامــل األدوار األبويّــة *
هبــدف  العائليّــة  بالوســاطة  إخّصائيــن  مــع  بالتعــاون  يتــّم  الــذي 
بــن  النزاعــات  حتســيس األهــل علــى أســس احلــوار وكيفيّــة معاجلــة 

بــن األهــل واألوالد بطريقــة ال عنفيّــة . الشــريكن أو حــىّت 
الناتجــة عنهــا«   الضغــوط واآلثــار  إدارة  »طــرق  بعنــوان  لقــاء   *
»Gestion du stress et les effets qui en résultent»  الذي 
وهــذا   ،AUB  – األمركيّــة  اجلامعــة  مــن  أطبّــاء  مــع  بالتعــاون  مّت 
التعــاون سيســتمّر مــع جمموعــات أخــرى مــن األطّبــاء شــهريّاً ملعاجلــة 

متعــّددة. إجتماعيّــة  مواضيــع صحيّــة- 
أخــرى  لقــاءات  عــن  الالحقــة  األشــهر  يف  نطلعكــم  ســوف  كمــا 
جمــاالٍت  أخصائيــّن يف  مــع  بالتعــاون  اإلجتماعــي  القســم  ينّظمهــا 

للّصعوبــات. أفضــل  إدارة  علــى  األهــل  ُتســاعد  متعــّددة، 

قســم املتابعــة اإلجتماعيــة

آفاق جديدة
وضــع الســياحة بالبلــد متــل مــا بتعرفــوا علــى تراجــع مســتمّر وخصوًصــا 

هالســنة حســب إحصــاءات املواقــع العامليّــة حلجــز الفنــادق.
 أكيــد حننــا مبشــروعنا املتواضــع 3Hearts Lodge رح نتأثــر هبالوضــع 
والــزّوار األجانــب رح خيّفــوا...  لكــن حننــا مــا منيــأس ومنجــّرب بــكل 
الطــرق واألســاليب املمكنــة جنــذب الــزوار حــىت اللبنانيّــن ليجــوا لعنــا 
ونكــرّب جمــال التدريــب أكــرت وأكــرت لشــبابنا اللــي بيحبــوا كتــر هاملهنــة 

كل  يبذلــوا  عــم  واللــي 
جهــودن ليطــّوروا مهاراتــن.
هاألســاليب  ضمــن  مــن 
تســّجلنا جمــّدداً علــى أحــد 
املهمــة  احلجــوزات  مواقــع 
 HOOJOOZAT.COM بلبنــان
خنــال  لشــركة  تابــع  اللــي 
أكثــر  لنبــّن  الســياحية 

زوارنــا. ونزيــد  للنــاس 
فيكــن تفوتــوا تشــوفونا علــى: 

www.hoojoozat.com

نايال تامر - مشغل الفندقّية
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زّوارنــــا والمتطّوعين
* ومش ألول مرة، حّبت الـ Antonine Sisters School تعملنا زيارة 
حىت تعّرف طالب جداد علينا. الشباب والصبايا كانوا كتر حمّمسن 

وجاين لعّنا بكل إندفاع.
الشباب على مدرسنت  ورجعوا  لقاءنا وحوارنا طابع مثمر جداً  أخذ 
هيك، كمان  بس  مش  أغن.  بعد  زوادة  وعطيونا  غنّية  زوادة  معن 

ساعدوا شبيبتنا مبشغل الـPiccoly وأكيد زادت كمية اإلنتاج.
»إيد وحدة ما بتزقف« وهيدي هيي رسالتنا. منقلكن إنكم صرتوا من 
أهل هالبيت، ومنشكركن على مساعدتكن إلنا وحننا ناطرين زيارتكن 

لعنا مرة تانية أكيد.

 secondeصف الـ East Wood College هيدي أول زيارة لتالميذ *
كانوا كتر حمّمسن يتعّرفوا على السيزوبيل. 

أسئلة  وبراجمها، حّضرنا  املؤسسة  أهداف  على  عّرفناهن  ما  بعد  من 
بتضّوي على رسالتنا  تا نتناقش فيا مع التالميذ. كان نقاش غين جداً، 
كانوا التالميذ متفاجئن من طريقة تعاطي شبيبتنا باجملوعات وقّديش 
هيّن متقبلن إعاقنت. وباآلخر مجعنا األفكار وطلعنا خبالصة إنو مهما 

كان إختالفنا هّوي غن من خاللو منتكامل.
ويساعدوهن  علُن  يتعّرفوا  تا   CATالـ لشبيبة   انضمامن  زيارتن  زّين 

مبشغل الـ»ـبيكويل«.

* مشهور خبفة دمك والكل حبب هنفاتك... اهلل يبارك أعمالك ألن 
جناحك ما لغي تواضعك... زرتنا من زمان تتعّرف عاإلنسان... كنت 
باألول ملّبك مش عارف بتبكي أو بتضحك... بس مع الوقت تعرفت 
عالشبيبة، واكتشفت أنو سيزوبيل مليانة حنان وقيمته إلو هاإلنسان... 

مش صدفة اليوم رجعت بس رح نعرف األخبار مع الوقت... 
ومرة جديدة منقلك أهال وسهال نورت الدار »جورج خّباز«...

ليلى زغيب - مركز املساعدة بالعمل

المتطوعات بسيزوبيل،  يللي قامت يف لجنة  النشاط  * من بعد جناح 
ضمان مسرحية »بنت الجبل« للمخرج روميو حلود، حّبينا بالتعاون مع 
رئيسة جلنة املتطوعات السيدة ندى بو رحال نستضيف ممثّلن وأشخاص 
من فريق عمل هاملسرحية مبؤسستنا ونعرّفن على رسالتنا وخمتلف نشاطاتنا. 
لّبوا دعوتنا بكل سرور وبعفوينت شاركوا والدنا جبزء كبر من هنارن. 
املمثل بديع ابو شقرا، الفنانة واملمثلة ألين لحود، السيدة كارن 
بيطار، مديرة مكتب املخرج روميو حلود والسيدة أنطوانيت بويز، 

من احلضور يف املسرح والداعمن 
لزيارتكن  منشكركن   لقضيتنا، 
مع  لقاءكن  كان  وحملبتكن. 
تفاجأوا  والدنا  مؤثر...  والدنا 
أحلى  فيكن  اللقاء  وكان  فيكن 

بنهارن... حدث 

دايزي ضو- قسم الزّوار واملتطّوعن

شبيبة برنامج اإلعاقة اجلسدية  
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زّوارنــــا والمتطّوعين - تابع

يف  الطب  من كلية  جداد  بطالب  ومنرحب  صفحتنا  ومنختم   *
BAU ومنقلن روحكن حلوة ونشاطكن حلو  AUB  والـ جامعة الـ

وحننا على الدوام مننطر جميتكن لعنا.
 AUB الـ طالب  مع  لقاءاتنا  من  أمثرت  اللي  النشاطات  أبرز  من 
مع  بالتعاون  مّت  اجتماعي  صّحي  موضوع  حول  لألهل  حماضرة 

املتابعة اإلجتماعّية. قسم 

دايزي ضو- قسم الزّوار واملتطّوعن

* Une journée exceptionnelle par l’ambiance et le vrai 
amour portés par les élèves des EB6 de AIS Ajaltoun 
à nos enfants au SESOBEL.
Le Dr. Mickey, magicien connu au Liban, nous a ému 
petits et grands par ses tours de magie.
Fabuleuse, magnifique, familiale, distinguée sont les 
quelques mots qui peuvent décrire notre rencontre en 
matinée du Jeudi 18 Février.   
Merci AIS de votre pensée et amour authentiques.
Merci aussi pour la trousse d’urgence médicale pour 
l’unité médicale du SESOBEL et le support que vous 
avez montré durant toutes ces années.

الـ مدرســــــــــة  مــــــن   EB3الـ تالميـــــــــــذ  لعنـــــــا  إجـــــــو  الســنة كمــــــــــان   *
Saint Charles des Filles de la Charité - Ashrafieh. زغار 
وحلوين ومن خمتلف الطوائف، تعّرفوا علينا وقدمولنا لوحات فنّية من 
متّيزت  وزيارتن  املوجودين.  عيون كل  أهبرت  والتمثيل  والغن  الرقص 

بتفاعل أساتذهتم ومشاركنت بالنشاطات املختلفة.
منشكركن على الوقت واجملهود اللي حطّيتوه بالتحضر هلاجَلْمَعة احللوة.
وبتبّن  جذورها  وبتقوى  الزغار  مع  اآلخر  عن  لفتة  بتبّلش  رسالتنا 

نتاجيها بس يصروا كبار.
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مسريتنا يف زمن لصوم
Notre montée vers la lumière
Nous poursuivons notre montée vers la lumière de la Résur-
rection par notre passage obligé dans le désert, ce temps de 
préparation tellement essentiel dans notre vie de Chrétien 
pour mieux comprendre l’importance du message radical du 
Seigneur.
Changeons nos cœurs, ouvrons-nous au message d’Amour 
infini du Seigneur et pardonnons comme il nous a enseigné 
de le faire, «non pas sept fois mais soixante-dix fois sept fois 
» pour que le monde qui nous entoure, puisse vivre et se ré-
générer de cet Amour, de cette Miséricorde et de la lumière 
de la Résurrection.
Que cette Résurrection soit vécue par chacun de nous 
comme un relèvement intérieur et  une renaissance  de notre 
esprit et transforme notre vie en une source vive ressourcée 
par le Seigneur. 
Dans ce cadre, le mercredi 24 Février, nous avons fait une 
rencontre à 7h du soir dans la chapelle du Foyer Notre 
Dame, avec P. Agapios Bou Saada, Archamandrid et repré-
sentant  du Président supérieur à Hayfa, qui nous a parlé du 
sens et de l’importance de cette période de carême. 

Ainsi une deuxième rencontre a eu lieu  le 8 mars à 7h du soir 
au même endroit, avec Père Chawki Karam, Docteur dans dif-
férentes  universités et accompagnateur  2ème année à sémi-
naire Ghazir.  Il a développé le sujet  de la Miséricorde, justice 
et conscience  et la mise en 
pratique dans notre vécu, 
ce qui a permis à une belle 
interaction. 
Bonne période de renou-
vellement de notre foi.

Dolly Ghreichi - Ambiance de vie 

Nous annonçons La Semaine Sainte et quelle semaine !

Lundi Saint : Lundi 21 Mars : 
Fête des mères.

Mercredi Saint : Mercredi  de Jacob 23 Mars :                              
La procession et la messe pour la fête de 

l’Annonciation & l’anniversaire du SESOBEL.
Jeudi Saint : Jeudi 24 Mars :  

la messe et le lavement des pieds, acte de 
service et de miséricorde.

Dolly Ghreichi - Ambiance de vie 

شريط  )مراجعة  الّذات،  مع  وقفة  تأّملّية،  وقفة  هو  إذن  فالّصوم 
لنبذ كّل ما هو سليب، والّتمّسك  الفهم، والّتوّصل  احلياة( لغرض 

لتقويته. باإلجيايب 
إنّه مبثابة فرز، غربلة الفكر والقلب واألعمال، ثورة داخلّية إللغاء 

كّل الّشوائب، بُغية إبقاء ما خيدم الذّات واإلنسانّية.
فهو يُوجِّه أنظارنا حنو هدف إنسانّيتنا، وهو اهلل، لكي نتمّكن من 
اإللتقاء به، وأن ندع روحه يعمل فينا، ومثر الّروح هو: احملّبة والفرح 

والّسالم واللطف والوداعة.
هكذا يغدو الّصوم، يقظة روحّية، إستعداداً روحيًّا، لتـََقبُّل كلمة اهلل 
توبّية  بأعمال  للّصالة والقيام  الكايف  الوقت  فيها وإعطاء  والتأمُّل 
اإلنسان  يرفع  وغفران،  واهتداء  توبة  زمن  الّصوم  ليكون  وخريّة، 
نظره إىل اهلل وميّجده ويعرتف به خالقاً ومصدر وجوده، مّث ينعِطف 
إىل اآلخر الفقر احملتاج، فيصبح الّصوم مشاركة وانفتاح على سّر 

املسيح وعلى اآلخرين.
الروحّية  اخلرات  مبقامسة  الشركة  هذه  عاشت  األوىل  الكنيسة 
ديناميكّية،  عالقة  يف  اإلنسان  يدخل  بينهم.هكذا  فيما  واملاديّة 

جُيسِّد من خالهلا الوصّية العظمى: 
»أحبب إلهك من كّل قلبك... ثّم أحبب قريبك كنفسك«     
األب أغابيوس بو سعدى

ما في وقت
هل يا ترى تغرَِّ الوقت من إيام أجدادنا إىل أيامنا ؟

هل الّشح وِصل لعّنا كمان بالوقت ؟ أم إنّو حننا عم ُنصرف الوقت 
بغر حمّلو ؟

الوقت ما بينحسب بطولو أو بقصرو بل بنوعّية صرفو. هيّن ساعتن 
صرفناهن مع األب شوقي كرم. املوضوع كان شرح عن رمحة اهلل 
وشريعته اللي سّلمنا ياها، ونظرة على داخلنا، مطرح ما بيبقى امليزان 

ضمرنا.
حسب قرأيت للّشريعة، كنت شوفا قاسية وما فيها رمحة. بعد الّشرح، 
تَبدَّلت نظريت إهلا، وفهمت إهّنا خلطة من الرَّمحة، احلّب، العدل، 
الرّتبية، املقياس والقـُدوة. كّل هالّصفات موجودة من بدء الّتكوين، 

لكن قراءتنا إهلا كانت خطأ.
منشان هيك، ربّنا رِجع قّدم حالو بشكل إبنو يسوع، إنسان متلنا، 
حىّت يقرِّب مّنا أكرت، ويقلـّنا بكل حلظة »إنت إبين احلبيب الذي به 
ُسررت«. املشاركة واملداخلة كانت رائعة، لدرجة ما حّسينا بالوقت. 

وال واحد مّنا استعجل على الفلِـّة حبّجة إرتباطات أخرى.
سعدى بطرس



مرحبا, اليوم رح نعّرفكن على إشارات عيد الفصح وعيد األّم.

عــيــــد: وضع الكّفن جمموعن أمام 
الفم. فتح الكّفن تدرجيّياً لتصبح اليدين 
مفتوحتن فوق الفم مباشرًة، على أن 
تبقى مّتصلتن من أطراف األصابع. 
رسم ضحكة على الوجه بالّتوازي.

بيضة : مجع أطراف أصابع 
اليد أمام الّصدر لالشارة 

اىل محل البيضة.

الّدجاجة : اإلشارة إىل 
حتريك األجنحة: ثين الّذراعن 
ووضع الكّفن حتت اإلبطن؛ 

حتريكهما بطريقة متكّررة.

صوص : مجع اشارتن: دجاجة + صغر 
دجاجة: اإلشارة إىل حتريك األجنحة: ثين الّذراعن 

ووضع الكّفن حتت اإلبطن؛ حتريكهما بطريقة متكّررة 
صغر: وضع اليد أمام الّصدر، الكّف حنو األسفل. 

إنزال اليد حنو األسفل بإجّتاه أسفل البطن. 

الفصح قيامة المسيح :
رفع اليدين حنو األعلى وفصلهما تدرجّيياً 

عن بعضهما البعض.

تكسير البيض :
ضرب القبضتن ببعضهما البعض.

األرنب: اإلشارة إىل أذين 
األرنب: مد اإلهبام   والوسطى، 

وثين باقي األصابع. وضع 
اليدين على الرأس من اجلهتن. 

حتريك االصبعن املمدودين.

سّلة البيض: إقفال قبضة 
اليد ووضعها جانب 

اجلسم. حتريك القبضة 
االخرى لالشارة إىل 

إمساك الّسّلة. 

Plateau Technique - إشارات العالج اللغوي
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عيد الفصح

الكّفن  عــيــــد: وضع 
جمموعن أمام الفم. 
فتح الكّفن تدرجيّياً 

اليدين  لتصبح 
مفتوحتن فوق الفم 

مباشرًة، على أن تبقى 
مّتصلتن من أطراف 

األصابع. رسم ضحكة 
على الوجه بالّتوازي.

كثراً: فتح الذراعن
من كل جهة.

األّم : فتح اليد 
ووضعها جبانب الوجه، 

الكّف حنو اخلارج. 
مّد اإلهبام باإلجّتاه 
األفقّي وتقربته حنو 

الّذقن.

قبلة : وضع األصابع
 على الفم وإعطاء قبلة.

على  اليدين  :وضع  أحّبك 
األخرى،  فوق  يٌد  القلب، 

الّداخل. حنو  الكّفان 

عيد األم
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Article médical

L’activité physique c’est, tel que le définit l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), » tout mouvement corporel 
produit par les muscles squelettiques, entraînant une dé-
pense d’énergie supérieure à celle du repos«. 
À noter qu’activité physique et activité sportive sont deux 
choses différentes. D’après l’OMS, l’activité sportive est un 
»sous-ensemble de l’activité physique, spécialisé et organisé«. 

La pratique régulière d’une activité physique paraît avoir 
des effets très positifs dans la prévention et sur l’évolution 
d’un certain nombre de maladies. Les études réalisées dé-
montrent un effet de l’activité physique sur les maladies car-
dio-vasculaires, le diabète, la lutte contre l’ostéoporose et les 
atteintes du système ostéo-articulaire, ainsi que sur le risque 
d’apparition de certains cancers.
D’une façon plus générale, chez l’adulte normal, l’exercice 
diminue l’anxiété et l’instabilité émotionnelle, l’humeur et la 
résistance au stress des sujets en bonne condition physique 
étant améliorées par rapport à celle des sujets sédentaires.

Les bénéfices de la pratique de l’activité physique:
Les Bénéfices Physiques:
  • Conditionnement de la fonction musculaire
  • Prévention des maladies métaboliques.
  • Prévenir la perte de masse musculaire due au vieillissement.
  • Bon fonctionnement du cerveau.
  • Diminution de la mortalité
  • Protection contre les lésions cérébrales.
  • Réduction de l’anxiété (pratique modérée du sport).
  • Essentielle à la santé osseuse à chaque période de la vie:
      - Renforce les os en améliorant leur contenu minéral et 
leur architecture;
      - Freine la diminution de la résistance des os liée au 
vieillissement;
      - Améliore la posture et la mobilité ; développe et entre-
tient l’équilibre, la souplesse ce qui réduit le risque de chute 
et, donc, de fracture. 
      - Diminue le risque d’ostéoporose chez les femmes en 
ménopause.
  • Prévient le déclin des fonctions immunitaires.
  • Renforcement de l’unité neuro vasculaire.
  • Prévient du vieillissement physiologique.

Les bénéfices Psychologiques:
  • Equilibre santé mentale : prévention et diminution du 
niveau de dépression.
   • Bienfaits sur les adolescents.
  • Plusieurs études montrent que l’activité physique amé-

Activité physique et bénéfices
liore le bien-être psychologique, la gestion du stress et de 
l’activité mentale (comme la prise de décision, la prévision 
ou la mémoire à court terme), qu’elle réduit l’anxiété et favo-
rise des rythmes de sommeil sains. 
Des essais cliniques ont prouvé que l’exercice physique pou-
vait faire partie du traitement de la dépression. 
Chez les personnes âgées, l’activité physique pourrait aider 
à réduire le risque de démence et de maladie d’Alzheimer.

Ajouter des années et de la qualité à la vie:
Il a été démontré qu’une activité physique régulière aug-
mente notre espérance de vie (en réduisant les risques de 
maladies et troubles de santé) et en améliore la qualité (meil-
leures santé mentale, plus grandes souplesse et vitalité). 

Conseils pratiques pour vous mettre en train :
1. Choisissez un éventail d’activités physiques qui vous 
plaisent. Essayez plusieurs activités jusqu’à ce que vous trou-
viez celles qui vous conviennent le mieux.
2. Établissez une routine : allez à la piscine ou au gymnase, 
inscrivez-vous à un cours de cardio vélo, fixez vous un horaire 
de course à pied et de séances d’exercice structurées. Ajoutez 
un volet social en invitant quelqu’un à se joindre à vous.
3. Pendant vos temps libres, réduisez le temps que vous pas-
sez devant la télévision ou l’ordinateur.
4. Préférez les modes de transport actifs pour vos déplace-
ments. Chaque fois que c’est possible, laissez la voiture à la 
maison et optez pour la marche, le vélo ou la course.
5. Répartissez sur toute la semaine vos séances d’activité aé-
robic d’intensité modérée à élevée. Chaque séance d’activité 
physique doit durer au moins dix minutes.
6. Joignez-vous à une équipe – participez à des activités 
sportives et récréatives en groupe. Faites d’une pierre deux 
coups : soyez actif tout en vous faisant des amis.

      Pour mettre nos conseils en pratique-nous suggérons de bien :
 1- Fixer un objectif.
 2- Faire un plan.
 3- Choisir l’heure et le lieu.

Enfin, l’activité physique 
joue un rôle essentiel par 
rapport à votre santé, à 
votre bien-être et à votre 
qualité de vie. Améliorez 
votre santé en intégrant 
l’activité physique à un 
mode de vie sain. Donc :

« L’actif bien entraîné prend joyeusement l’esca-
lier, heureux de faire travailler sa respiration et son 
cœur… En habituant son corps à des efforts régu-
liers, l’entraînement physique fait paraître faciles les 
efforts de la vie de tous les jours. » 
(Pr. Brice LETAC)

Département de Physiothérapie
Plateau technique
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ليكن ذكراها مؤبدًا

»رأيُت سماًء جديدة 
وأرضاً جديدة، 

ألّن السماء األولى 
واألرض األولى

قد زالتا«

صابات خويري
ولدت في عالم األرض
في 1952/7/29
ولدت في عالم اهلل
في 2016/3/2

إفتح يا رب الفردوس 

لنفس أختنا صابات، وأغفر لها، 

وأدخلها ملكوتك. 

إفتح لها باب الخالص 

بحبك الالمتناهي 

ساعدها أن تعبر إلى حياة النعمة 

وليشرق عليها نورك األزلي،

وليكن عبورها دخول في السالم 

وفي الراحة األبدية وفي النور. 

صابات، لقد أحببناك،

وستبقين في قلب عائلتنا،

عائلة سيزوبيل ستذكرك دائًما بصالتها...
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عيد ميالد أفراد من عيلتنا
الياس ابو زيد
جورج تابت 
تانيا جرجس 
كرمل اخلوري 
مارلن القارح 

ريتا حلود 
سيلفا شلفون

كريستن مغر 
رضا السخن 
ليليان زغيب 
عايدة احلداد

غالديس عون 
الياس بو زيد 
جهاد جربايل 

 1  نيسان
 4  نيسان
 5  نيسان
 6  نيسان
 6  نيسان
 9  نيسان
10 نيسان

12 نيسان
14 نيسان
19 نيسان
19 نيسان
25 نيسان
25 نيسان
28 نيسان

مندوبي البرامج : نايال تامر، ليلى زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد، جويا سالمة، دوللي غريشي، جوليانا عنيسي، جيسي خليل، ريتا 
عقيقي، روال أشرم، مسرة رومانوس، زينة زبلح، ميشيال ضو، جيسيكا رمحة، أنطوانيت أيب رزق، رانيا أمسر.

تنفيذ : جورجيت أواقيان. قسم المراجعة والتحرير: كرمل اخلوري، مادونا مساحة. 

فريق عمل همزة وصل

هم في قلب اهلل، حيث الحب هناك يسكنون
أحر التعازي  لكل من  الزمالء : 

* عايدة احلداد لوفاة ابن عمها * وليد احلداد لوفاة ابن عّمه  

أخبار عيلتنـــا

مــربوك خطبــة زميلتنــا
روال عيســى

وعقبــال الفرحــة الكبــرة.

مــربوك للزمالء 
مارســيل ورانيا الماّلح

والدة ابنهمــا كارل
أهلل يعّيشــه ويــرىب بداللكــن

ملناسبة عيد األم، شو رأيكن تشوفوا أفكارنا، وختتاروا هدية بسيطة، 
ميكن صغرة باحلجم، بس مهمة بنوعيتها وجودهتا.

ما ترتددوا... ناطرينكن.

رضا السخن - مشغل البسكويت والتزين

فكرة لهديّة

بالمرّبى سابليه 
سكر  ½ كوب  زبدة،  1 كوب  دقيق،  2¼ كوب  المقادير: 
ملعقتن كرمير،  فاتر،   ماء  بودر، ¼ كوب  بايكنغ  ملعقة  بودرة، 

مرىب الفريز أو املشمش.
التحضير:  طريقة 

جيداً  بالسكر  املدوبة  الزبدة  1-أخلطي 
حىت حتصلن على خليط كرميي.

الفانيليا  وزيدي  واخلطيه  الدقيق  2-أخنلي 
والبايكنغ.

على  بالتدريج  الدقيق  خليط  3-أضيفي 
الزبدة والسكر

4-أكملي العجن حىت تصبح جاهزة
5- قطعي العجن حسب الرغبة بالقوالب 
حرارة  على  الفرن  يف  وضعيها  ترغبن  الي 

180 درجة مدة 20 دقيقة
6-إنتظري حىت يربد السابليه مث ضعي املرىب 
الكايف على كل قطعة لتلتصق بقطعة أخرى.

مرنا فحمة - مشغل التزين

مأكوالتنا أطيب مع منتوجاتنا

من خالل جيوفاني، 
تحية لفريق عمل »همزة وصل« !

برنامج التوّحد


