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فــي كنيســة  األولــى ألوالدنــا  القربانــة  بمناســبة  فاديــا صافــي  الســيدة  ألقتهــا  التــي  الكلمــة 
أيــار 2016  14 فــي  البطريركــي  الصــرح 

بولــس  املطــران  الطــوىب،  ســيدنا  الكلــي  الراعــي،  بطــرس  بشــارة  مــار  البطريــرك  الغبطــة  صاحــب 
حضــرة  األجــاء،  الرعايــا  وكهنــة  واآلبــاء  اآلســاقفة  حضــرات  العــام،  البطريركــي  النائــب  صيــاح 
العقيــد داين بشــراوي،  ممثــًا قائــد اجليــش العمــاد جــان قهوجــي، حضــرة املقــّدم الطبيــب شــوقي 
مــري،  ممثــًا   اللــواء جــورج قرعــة املديــر العــام ألمــن الدولــة، حضــرة الرائــد البحــري مــازن صقــر،  
ممثــًا اللــواء عبــاس إبراهيــم املديــر العــام لألمــن العــام، حضــرة املقــدم هــادي صفــر، ممثــًا اللــواء 
إبراهيــم بصبــوص املديــر العــام لألمــن الداخلــي، حضــرة الرائــد وليــد شــرتوين، ممثــًا العميــد ميشــال 
بــو ســرحال رئيــس الطبابــة العســكرية يف اجليــش اللبنــاين، حضــرات رؤســاء البلديــات احملرمــن، 
حضــرة ممثلــة رئيســة احلركــة الثقافيــة فــرع فرنســا، الدكتــورة كريســتيان صليبــا، أيهــا احلضــور الكــرمي 

أفــراد عائلتنــا،
40 ســنة مــرت وحلــم الســيزوبيل بــوالد فرحانــن وعيــل معــّى قلبهــا رجــاء صــار واقــع ملمــوس ومــا 

بيتزعــزع.  480 شــهر والعــدرا ســت البيــت ســهرانة علينــا وحاضنتنــا بــكل وفــاء وحمبــة.
أيــام، ســاعات، دقايــق، حلظــات، منــا إال رفــة جفــن ولــد فرحــان وإبتســامة أم ويّب شــايفن بكــرا 

أحلــى.
شــكر مــن القلــب علــى عــدد تــكات ال40 ســنة جلهــود وإلتــزام ومســامهة كل واحــد منكــم.

لغبطــة البطريــرك علــى رعايتــه القربانــة األوىل وإلميانــه بوالدنــا وحبّقــن يتعرفــوا علــى يســوع   شــكراً 
أســرار كنيســتو. معنــا  ويشــاركوا 

لتصويــر   Télélumière لـــ شــكراً  اليــوم،  معنــا  املوجوديــن  األجــاء  واآلبــاء  األســاقفة  لــكل  شــكراً 
هاملناســبة،

شــكراً Exotica لتقــدمي الزهــور للزينــة، شــكراً لـ»طــوين مــزّوق« هلندســة الصــوت، 
شــكراً لعائلــة شــلهوب للتصويــر الفوتوغــرايف ميشــال ولتيســيا، 

شــكراً إلليســا حريق بنت هاملؤسســة، 
شــكراً ألفــراد عيلــة ســيزوبيل وأنــت أخــي واإلعاقــة واحليــاة يف الكنيســة. 

البيــت  وســت  ويســوع  عــرس  يف  بالســماء  اليــوم  األوىل،  القربانــة  ومــروك  والدنــا  ألهــل  شــكراً 
احليّــة.  القربانــة  هــّي  اللــي  والدنــا  ملرافقــة  فرحانــن  

وبيبقــى الشــكر األهــم إليفــون شــامي أم هاملؤسســة وصاحبــة هالقضيــة.
فاديــا صايف
رئيــس ومديــر عام

همزة وصل
«SEMONS L’ESPERANCE, illuminons les coeurs autour de nous!»
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يســوع أحلــى وأطيــب قربانــة، يســوع نعمــة مــا إلهــا تاني
ــا الســخن« حّضرنــا قالــب كاتــو مــع  مبناســبة املناولــة األوىل لـــ »إيلّي

رفقاتــو بوقــت يلّلــي كان فيــه إيلّيــا حبّصــة 
تقــومي الّنطــق.

إيليّــا  دهشــة  عــن  بعــّر  شــعور  يف  ومــا 
وصــل  لـــّما  باملفاجــأة  الكبــرة  وفرحتــو 
جمّمعــن  رفقاتــو  وشــاف  الصــف  علــى 

يغّنولــو... وعــم  الكاتــو  حــول 
يــا  قلبــك  بتغمــر  الــرّب  نعمــة  انشــاالّله 

العمــر كلّــو. قربانتــك  وبتحمــل  إيليّــا 

قربانة مباركة

برنامــج اإلعاقــة الفكريــة

جايــي لعنــدك جايــي مــع رفقاتــي جايي 
جايــي يــا يســوع آخــد القربانة

شــو حلــو... شــو حلــو لـــّما نشــوف هالزغــار عــم يتحّضــروا ليتناولــوا 
جســدك ودّمــك يــا يســوع ألّول مــّرة.

يتعّرفــوا ع قصصــك،  يتعّرفــوا عليــك،  عــم  نشــوفن  لـــّما  شــو حلــو 
بتحــّن.  إنــت  قّديــش  ويعرفــوا  أســرارك  أمثالــك، 

االبتســامة  للقــاءك،  بشــوق  يتحّضــروا  عــم  نشــوفن  لـــّما  شــو حلــو 
واحلمــاس ع وّجــن، بيخّلونــا نتمــّى نرجــع زغــار ونرجــع نتحّضــر مــن 

جديــد لــألّول قربانــة. 
ومــا أمجلــن بســّر االعــراف لـــّما بيخــروك كل أغاطــن الريئــة قبــل 
مــا يتــم الوقــت، وتدخــل علــى قلوبــن مــن خــال جســدك ودّمــك. 
وقديـّـش منتمــّى لــو قلبنــا بيصــر طاهــر متــل قلــن لرجــع تســكن فينــا 

مــن جديــد. 

رنــا عبّــود  - برنامــج اإلعاقــة  اجلســديّة

أخبار والدنا وشبيبتنا

درويــش والفن 
توعيــة والدنــا ضروريــة حبياتــن علــى 
عــم  يلــي  واألمــور  التفاصيــل  كل 
مهــم.  والفــن  حواليهــم،  تــدور 
والتوعيــة،  القــراءة  حصــة  خــال 
منتفاجــأ إنّــو »درويــش« يللــي مــا 
بيعــّر كتــر، عنــدو إهتمــام واضــح 
ناصيــف«  »زكــي  الراحــل  بالفنــان 
الغــي عــن التعريــف. درويــش حافــظ 

أغلــب األغــاين )راجــع لبنــان، طلّــو حبابنــا، ونقيلــك أحلــى زهــرة(.
برنامــج التوّحــد

وجــودك معنــا بيغنينا
بتشــتغل  اللــي  الصبيــة  منــذر  ريتــا 
فاجأتنــا  اخلياطــة  مبشــغل  معنــا 
 »bonnet«بـــ املاضــي  األســبوع 
جايبتــا معــا مــن البيــت، وألنّــو هيّــي 
ودقيقــة  حاهلــا  علــى  نضيفــة  كتــر 
القطــن أكيــد  إنّــو  فّكــرت  بشــغلها، 
رح يوبـّـر علــى شــعرا  أو معقــول ينــزل 

إيديهــا. بــن  اللــي  الشــغل  علــى 
إمهــا  مــن  طلبــت  هيــك  ميشــان 

 Bonnet وبــدون إستشــارة أي شــخص مــن املشــغل إنــو تشــريا الـــ
بالشــغل. والنضافــة  الوقايــة  كرمــال 

عــن جــّد ريتــا علمّتنــا شــي جديــد ولفتــت نظرنــا هليــدا املوضــوع. 
ريتــا، حننــا كتــر فخوريــن فيكــي، وجــودك معنــا بيغنينــا !!! 

كايت بــو حنّــا - مشــغل اخلياطــة

بإحساســو تخطّــى صعوبــة التواصل
»ماتيــو«، ولــد بصــّف »أصدقــاء JiJi La Giraffe« مهضــوم كثــر، 
كل يــوم بيوصــل علــى الســيزوبيل وببســمة كبــرة علــى وّجــو بيســتقبل 

أصحابــو ومعلماتــو.
ويف يــوم، وصــل »ماتيــو« علــى الصــف وشــاف إنـّـو رفيقتــو »ماريــا« 
مزعوجــة وعــم تبكــي شــوي. قــّرب حلدهــا، غمرهــا، أخّذهــا بإيدهــا 
وبلّــش يرّقصهــا. هيــك رجعــت البســمة علــى وجــه »ماريــا« وصــارت 

تلعــب مــع »ماتيــو« كل الوقــت.

برنامج التدخل املبكر
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نشاطاتنا المتنّوعة

AH les croco
حننــا صــف »أصدقــاء التمســاح« منحــب الّرقــص واألغــاين، وحــى 
أّلفنــا  متطوعــة،  ومبســاعدة  هنارنــا  خــال  منعملــو  يللــي  عــن  نعــّر 

.»AH les croco«  أغنيــة علــى حلــن
Ah les croco, Ah les crocodiles
Chantent, dansent, pensent et

Tout cela en apprenant
Ah les croco, Ah les crocodiles

Dans cette classe les enfants
Vivent tout simplement

Cinq crocodiles avec leurs cartables,
Faisaient le train en criant Tchou Tchou.

Un grand croco fort et admirable
Garder un œil sur les petits enfants

مــا  خلصــت الغنيّــة، نطــروا كلماهتــا بالعــدد اجلايــي.
برنامــج التدخــل املبكــر

االنتخابــات بصــف مســاعدو البيئة
اإلنتخابــات هّيــي مــن أبــرز املواضيــع الّلــي عــم ينحكــى فيــا ويــن مــا 
كان. مبــا إنّــو موســم انتخابــات، قــّرروا شــباب وصبايــا »مســاعدو 
البيئة« إنّو خيوضوا هالتجربة. من أّول الشــهر بّلشــت عّنا احلمات 
اإلنتخابيــة. وصــل هنــار االنتخابــات يلّــي حتــّدد يــوم 4 أيــار وكان يف 

طالبــن مرشــحن للّصــف هــّي: ريتــا رحــال وأنطونــي عــازار.

داليــا كــروز - برنامــج اإلعاقــة اجلســديّة

جمعــة حلوة
بدعــوة مــن أصحابنــا برنامــج »الشوشــو«، مّضينــا ســوا هنــار كتــر 
مــع أطيــب  Bonjour مميّــز  مــع  البيــت  بّلشــنا بصــاة ســّت  مميّــز. 
لــوال وجــود  إلــو نكهتــو احللــوة  »ســعدى«. وأكيــد هنارنــا مــا كان 

طــوين معنــا يلــي إلــو مــكان خــاص بقلبــو لشــربل مطــر. 
لعبنــا، تســّلينا واشــتغلنا ســوا وأحلــى نشــاط كان النشــاط التجميلــي 

 . Look فّلينــا بأحلــى  Gelمــع سشــوار و
شــكر كبــر علــى هيــدا النهــار احللــو والصــور بتخــّر عــن فرحنــا.

برنامــج اإلعاقــة الفكريـّـة

مــن جــدول أعمالــن : إســتالم بعــض مهــام مســؤولّيات الّصــف.
باقــي  مــع  وأنطــوين  ريتــا  حتّضــروا  عنوانــه.  احلمــاس كان  هالنهــار 
اختــار  الــكل  ناخبــة.  هليئــات  الصــف  وحتــّول  للتصويــت  الشــباب 
الّصــف  بنشــاطات  يســاعد  رح  بيشــوفوا  اللّــي  اإلســم  بدميقراطيــة 

املدرســية.  واألمــور  القــرارات  بكافــة  وميثّلــن 
»أنطــوين  علــى  رحــال«  »ريتــا  بفــوز  االنتخابيــة  العمليــة  انتهــت 
عــازار« بفــرق صــوت واحــد. أنطــوين وكل يّلــي صّوتلــو تقّبلــوا بــكل 

روح رياضيــة عــدم فــوزه. 
بآخــر هالنهــار االنتخــايب، الفرحــة كانــت علــى وجــوه اجلميــع والــكل 

أكل معمــول مــن شــغل إّمــا لريتــا حلوينــة الربــح.
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مشاويرنا
  !!! Gooo ...إشارة خضرا !!! Stooop ...إشارة حمرا
هيــك والدنــا برنامــج التدخــل املبكــر تعلمــوا كيــف منســوق الســيارة 

وشــو إشــارات الســر.
RIO CITY هنار اإلثنن ب 23 اّيار كانت رحلتنا التثقيفية على الـ
وصلنــا هلونيــك وكل مربيــة ســاقت الســيارة و أخــذت ولــد برفقتهــا. 
قيــادة الســيارة كانــت علــى مهــل مــع  إحــرام إشــارات الســر : ملــا 
تضــوي االشــارة احلمــرا األوالد يقولــوا !!!STOOOOP، وملــا تضــوي 
عــم  وهــي  الســيارة  لتنطلــق  البنزيــن  علــى  يدعســوا  اخلضــرا  اإلشــارة 

GOOO!!! يقولــوا 
بدنــا نشــكر، مربيــات ووالد، فريــق 
عمــل RIO CITY علــى إســتقبالن 
احللــو، ومرافقــن لوالدنــا ومنشــكر 
فــرداً  فــرداً  املتطوعــن  كمــان كّل 

لوجــودن حــّد والدنــا.

برنامــج التدخــل املبكــر

بمشــوارنا تعرفنــا علــى ثقافــة جديدة
 )CAT Physique( حبّــوا شــباب وصبايــا مركــز املســاعدة بالعمــل
يكــون مشــوارن هاملــّرة علــى مطعــم صيــي، للتغيــر والتعــرف علــى 

ثقافــة جديــدة.
 «Chopsticks» بعــد مــا مّت اإلتصــال بــإدارة املطعــم، انطلقنــا حنــو
الصبايــا   بعــض  ولنهــّي   .2016 أيــار   20 اجلمعــة  هنــار  ضبيــه، 
مــن فريــق )CAT Mentaux( علــى تصرفاتــن، إندفاعــن وتقّدمــن، 
مرافقنــا  “بــوب”  العــادة كان  متــل  معلمــن.  برفقــة  معنــا  إنعزمــوا 

الشــبيبة.  مــع  الفّعــال  حبضــوره 
ملقــى حلــو، ضحكــة وإهتمــام، كــرم الضيافــة ولقمــة طيبــة. مــا لــّذ 
spring rolls، النودلــز، الدجــاج، اللحمــة  وطــاب مــن الســلطة، الـــ

والــرز علــى أنواعــه.
 .”sticks“ وهــون كان التحــدي ســّيد املوقــف : أكل بالشــوكة أو
 .sticks ســاد جــّو مــن الضحــك واملــزح حننــا وعــم جنــرب نــاكل بالـــ
منشــكر مــن كل قلبنــا فريــق العمــل Chopsticks يللــي كان حاضــر 
وســهران حــى مــا ينقصنــا شــي. وللذكــرى طََلبــوا منّــا صــورة تذكاريــة 

جتمعنــا ســوا، علــى أمــل اللقــاء بعزميــة جديــدة.

مركــز املســاعدة بالعمــل

مــا  هبالعيــد  فينــا  مــا 
ومــا   Merci نقلكــن 
بــا  العيــد  بيحلــى 
اهليصــة مــن القلــب مــع 
وصغــار. والدنــا كبــار 
واهلل  كتــر  منحبكــن 
لــكل  حتيّــة  يقّويكــن! 

الربــوي القســم  املّمرضــن يف عيدهــم.                       

يوم الممّرض العالمي
العاملــي. حددنــا معاينــة طبيّــة )طــب  املمــرض  هــو عيــد  ايــار   12
برنامــج  مــن  واصــل  طــّي  فريــق  عنــد  وجولــي«  »ســوزان  لـــ  عــام( 
»التدخــل املبكــر«، والدكاتــرة هــّي »رودي، جونــي، ماريبــال، تيــا، 

وتريزيــا«. انجيليــن، 
تّوجــه الفريــق الطــي لعنــدن وبّلــش كل طبيــب يفحــص بدقــة دقــات 
الطبيّــة  األدوات  بإســتعمال  والضغــط  احللــق  األذنــن،  القلــب، 
صحيّــة  حبالــة  وجــويل  ســوزان  إنــو  الطــّي  بالتقريــر  احلديثــة. كتبــوا 
جيّــدة، بــس دقــات القلــب ســريعة وهيــدا ناتــج عــن الركــض املســتمر 
حبّــة  ووصفولــن  وأوالد(  )ملتزمــن  الطــوارىء  حــاالت  علــى  للــرّد 

نعنــع. علــى  بوبــون 

برنامــج التدخــل املبكــر

 ألن صّحتنا هّيي صحّنا اليومي
شــارك فريــق املطبــخ والشــوكوال بــدورة تدريبيّــة مــن أجــل احلفــاظ علــى 

ســامة الغــذاء. 
متــل العــادة إدارتنــا بتفكــر باألفضــل أللنــا ولصحــة والدنــا، كرمــال 
األصعــدة،   علــى كل  جــداً  ومهمــة  مفيــدة  هالــدورة  هيــك كانــت 

منتقــّدم ونتطــّور ونتميّــز. انشــاهلل علــى طــول 

رضا السخن - مشغل اإلنتاج
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الشهر المريمي
ألنــك إمنــا وألن مــا إلنــا غيرك

مشــوارنا اخلميــس 5 أيــار حتــّدد وألنّــو هيــدا الشــهر شــهر املرميــي 
حّبينــا نــزور ســيدة املنطــرة، مغدوشــة. 

بكــّر انطلقنــا وعالعــدرا اّتكلنــا تــا يكــون هنارنــا حلــو ونرجــع خبــر 
وســامة مزّوديــن بإميــان جديــد...
بــس وصلنــا كان باســتقبلنا أبونــا 
نهــرا«،  ســمير  »األب  الريّــس 
ومــن بعــد الرحيــب، عّرفنــا علــى  
قصــة املغــارة اللــي كان فيــا أيقونــة 
اكتشــفوها  واللــي  مــرمي  إلمنــا 
ســنن.  بعــد  مــن  بالصدفــة 
بيفــوت  كان حكيــو حلــو كتــر 
عالقلــب مــن دون اســتئذان وال 
ســؤال. خّرنــا بروعــة عــن قدســية 

املــكان وللعــدرا اللــي مليانــة نَِعــم  صلينــا، زرنــا، تفّرجنــا وأكيــد الـــ 
نســينا... مــا   »Selfie«

مبطعــم  الغــدا  علــى   ســوا  جنتمــع  بيحــا  شــو  املشــوار  بعــد  ومــن 
وغّنينــا... كنّــا كتــر  شــربنا  أكلنــا،   .«Spuntino di shadi»

احللــوة.  جبمعتنــا  مبســوطن 
كان هنارنــا مميــز مــا كنّــا حابـّـن خيلــص، وّدعنــا بعــض علــى أمــل إنــو  

نرجــع ونعيــد املشــوار اللــي كان كلّــو بشــفاعة ســت البيــت.

شــهر مبــارك للجميع
شــهر أيّار هّوي شــهر 
مننطــرو كلنــا  مبــارك، 
العــدرا،  فيــه  لنكــّرم 
نلبّــس  البيــت،  ســّت 
جديــد  ثــوب  مزاراتنــا 
صلواتنــا  ونضاعــف 
والدنــا.  مــع  اليوميّــة 

وهبيــدا الّشــهر، مــا فينــا إاّل مــا نطلــع حننــا ووالدنــا علــى مــزار ســيدة 
لبنــان مطــرح مــا كّل األديــان والّطوائــف بتجتمــع للّصــاة والتــرّك.

علــى  الّشــموع  وضّوينــا  اإلهلــي  بالقــّداس  شــاركنا  زيارتنــا  خــال 
مــع  الغــداء  تشــاركنا  بعــدا  ومــن  ومؤّسســتنا  وأهالينــا  أطفالنــا  نيّــة 
ملشــاركتنا  قلبنــا  مــن كّل  منشــكرهم  اللّــي  واملتطّوعــات  املتطّوعــن 

واملميّــز. احللــو  الّنهــار  هيــدا 
أخــرًا منطلــب مــن العــدرا تضــل مرافقتنــا وســهرانة علينــا وعلــى وطننــا.

إمنــا العدرا
كرمــال يعّم الّســام إّمــي رح مــن ضــّل نصلّــي  
وتتحّقــق كّل األحــام مــن ناديلــك حــّى تضلّــي  
بتعطينــا نعمــه وإميــان إنــت اإلّم املــا بتنســينا  
مــن الّشــر وغــدر الّزمان مــن ناديلــك تــا حتمينــا  
مــا منخفــي عليــك األســرار يــا عــدرا كلــك حنـّيّــة   
يفــرّح لكبــار ولصغــار إمســك رح يبقــى الغنـّيّــة  

جــو جــر - صــف علمــاء البيئــة 
برنامــج اإلعاقــة اجلســديّة

برنامج الشوشو*

رانيــا األزمسر
برنامــج الدمــج املهــي - ســيزوبيل كفرحونــة 
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الشهر المريمي - تابع
الصــالة الصباحيــة لســت البيت

حّبينــا خنركــن عــن والدنــا، متــل كل ســنة بالشــهر املرميــي منجتمــع 
ألنــو  مميــزة،  الســنة  ولكــن  البيــت.  ســت  ملــرمي  لنصلــي  صباحــاً 

بالصــاة. ومشــاركة  تفاعــل  الحظنــا 
إذا منرجــع بالذاكــرة لكــم ســنة، كان عنّــا صعوبــة جنــذب إنتباهــن 
للصــاة ولــو بنظــرة لصمــدة العــدرا لكــن هالســنة التفاعــل كان كتــر 

واضح.كــر خــرك يــا عــدرا...

برنامج التوّحد

مــرمي، مــرمي يــا أمنــا... أنــت أمينــة لنــا، وحنــن أمنــاء لــك، أحلــى 
صبحيــة مــع صــاة ســت البيــت  وترنيمــة ونظــرة مــن والدنــا الصغــار 
برنامــج التوّحــد. علــى نيــة كل واحــد منــا، علــى نيــة الســيزوبيل، 

شــكر لــك يــا مــرمي! بــن يديــك نلقــي مهومنــا !

كأنــه العــدرا مباركــة هالنهار
بالعــادة بقســم التوّحــد TED1 )23 ولــد( بروحــوا رحلــة لوحــدن والـــ
TED2 )19 شــاب وصبيــة( كمــان لوحــدن، ولكــن إضطرينــا نأّجــل 
املشــوار بســبب الطقــس املاطــر. قلــت : يــا عــدرا إنــِت دبرينــا، 42 

ولــد عنــدن توّحــد حبريصــا معقــول ؟؟؟ 
بآخــر مجعــة مــن شــهر أيــار وبالفعــل عــدد املتطوعــن كان كبــر )16 
شــخص(. هالنهــار كان مميــز، صاتنــا كانــت مشــاركة مــع اجملموعــة 
بالكنيســة، اإلرتيــاح كان مرســوم علــى وجــوه الشــبيبة، وصــور بتبقــى 

بتنقــل حــاوة  بالبــال وبالقلــب، صــور مؤثــرة 
اللــي عشــناها. األوقــات 

رحلــة  كانــت  حريصــا  علــى  رحلتنــا  كأن 
قضيناهــا  اللــي  هالســنة  علــى  للعــدرا  شــكر 

الصعبــة.  وأوقاهتــا  حباوهتــا  ســوى 
يــا عــدرا مــا إلنــا غيــرك ومــا بدنا غيرك 

إنــت معنــا نحنــا مــا منخاف

ماغي مدّور - برنامج التوّحد

نشاطات قسم التسويق
صبحيّــة لجنــة األهل

 "Michael Garden"متــل كل ســنة نّظمــت جلنــة األهــل صبحيّــة بـــ
قلــن  ومــن كل  والدن  قضيــة  هيــي  يللــي  الســيزوبيل  قضيــة  لدعــم 

وروحــن اشــتغلوا علــى إجنــاح هاحلــدث.
واملميّــز هبالنهــار وجــود الشــيف »ريمــون حنــا« يللــي حضــر خصيصــاً 
مــن الســويد وقــدم خرتــو بتحضــر طبــق حلويــات لــكل احلاضريــن 

مبســاعدة شــبابنا مبركــز املســاعدة بالعمــل.
تســلم إيديكــن يــا شــباب، بتبيضــوا الــوج حبضوركــن وخيليلنــا ياكــن يــا 

أهــايل إنتــو ووالدكــن بعيلتكــن الكبــرة، عيلــة الســيزوبيل.

قســم التســويق
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من القلب

َع كل مــّرة بتجيبيلنــا شــي     merci ســيبال منقلّــك*
ومنتمــّى احلّصــة تطــول منتســّلى معــك عطــول   
لنلعــب ســوا وحتــا اجَلمعــة مننطــرك كّل هنــار مِجعــة  

شــكرنا إلــك علــى حمبتنــا وحمبــة والدنــا مــن القلــب...

برنامج الشوشو

 Grand merci
»ميشــال  نــاس...  أحلــى  بتبعتلنــا  البيــت  ســّت  إنّــو  منعــرف   *
وإيدويــج« حننــا منحــب نشــكركن مــن كل قلبنــا ألنّــو عــم تكونــوا 

وحــد والدنــا. داميًــا حدنــا 

شــكر من القلب
الــكّل ســامع هيــدا املثــل، لكــن  إيــد وحــدة مــا بتزقّــف... أكيــد 
برنامــج الشوشــو ســامعتو وعايشــتو، وبتحــّب تزقّــف لإليديــن اللّــي 
عــم بتزّقــف معهــا، وبتشــكرها علــى مســاندهتا وتلبيــة كّل طلباهتــا، 

حــّى نقــدر كّلنــا وبإيــد وحــدة نقــّدم األفضــل الوالدنــا.
زقفــة قويـّـة وشــكر مــن القلــب إىل: 

Atelier Couture, Atelier Décoration, Atelier Chocolat, 
M. Walid Haddad, Atelier des aides techniques, Equie 
de Cuisine, Mme Aida Haddad, Mme Dolly Ghreichy, 
Mme Souhaila Attouche, M. Hamdi…

اللّــي مــا بيتأّخــروا عــن تلبيــة طلباتنــا، ومســاندتنا مــع اوالدنــا.
برنامج الشوشو

Téta Randa
» مــا أغلــى مــن الولــد إاّل ولــد الولــد«

ودار أهلــك حّليــت علــى عيلــة حلــوة انضّميــت  
بوجــودك نــّور البيت أهــا وســها بأنطــوان   

منحــّب  الشوشــو  برنامــج  بإســم 
ليّــون«  »رنــدا  زميلتنــا  هنــّي 
»انطــوان«.  ابنتهــا  ابــن  بــوالدة 
والعــدرا  حلــوة  إيّــام  يعطيــه  اللّــه 
مــن  بــكّل مرحلــة  حتميــه وترافقــو 

تــو. حيا
برنامج الشوشو

»فمــا أنتــم المتكّلمــون، بــل روح أبيكــم الّســماوي يتكلّــم فيكــم«
مت 10:20

إنطاقــاً مــن نشــاطهم األساســي : نشــر ثقافــة إميانيّــة وخدمــة الكلمــة 
والربية املســيحّية بكل فرح وإميان، نقل المرســلون اللبنانّيون األمانة 

بــكّل حمبّــة ملســاعدة أوالدنــا إلكتشــاف طريــق الــرب بطريقــة بســيطة.
منشــكرن علــى وجــودن معنــا كّل 
هالفــرة ومنطلــب مــن الــّرب يســوع 
يثّبتــون بدعوتــن  إنّــو  العــدرا  وإّمنــا 
نَِعــم وثبــات  إيّــام مليانــة  ويعطــون 
اهلل  مثــال  ويكونــوا  الــّرب  بقــرب 

األرض. علــى 

برنامج الشوشو

مــا هــي المواطنــة الفعالــة ؟ 
تنــاول  تربــوي  برنامــج  هــو 
موضوعــه مؤمتــر شــاركنا بــه 
الــروح  جامعــة  يف  مت  وقــد 
ُشــرح  الكســليك،  القــدس 
خالــه أمهيــة هــذا الرنامــج 
ضمــن  إدخالــه  وضــرورة 

املدرســية.  الرامــج 
فمــن خــال الكلمــات والعــروض الــي تضمنهــا املؤمتــر، مّت اإلضــاءة 
علــى املســاحات الــي مينحهــا الرنامــج لتطــور الفــرد ومنــوه وكيــف أّن 
لبنــاء  نصــل  شــخصيتهم  وتنميــة  األوالد  آفــاق  توســيع  خــال  مــن 

جمتمــع متطــّور، مثّقــف، منفتــح وأكثــر التزامــاً وإنســانية.
لقــد متيــز املؤمتــر بعــرض حــوار مباشــر دمقراطــي بــن فريقــن متعارضــن 
ملناقشــة إمكانيــة إدخــال برنامــج »املواطنــة الفعالــة« ضمــن الرنامــج 
الربــوي اللبنــاين وقــد أبــرع التامــذة بوضــع وشــرح كل مــن نظرياهتــم 

الــي تشــّجع أم تعاكــس الــرأي بطريقــة حضاريــة وراقيــة.
للمجتمــع  أمجــل  مبســتقبل  بالتفــاؤل  ملــيء  قلــب  مــع  املؤمتــر  تركنــا 

تغيــر كبــر.  نصنــع  أن  نســتطيع  صغــرة  فبمبــادرات  اللبنــاين، 
 كلــر أيب كــرم ورميــا طقشــي
مركــز املســاعدة بالعمــل

برنامج المواطنة الفّعالة 
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زّوارنــــا والمتطّوعين

* وكمان ألول مرة زارنا طاب من 
جامعة الجنان، طرابلس يللي بدورن 
وتركت  ووالدنا  براجمنا  على  تعّرفوا 
منتمى  جداً،  إجيايب  إنطباع  زيارتن 

على إثره اإلستمرارية للقاءاتنا.

على  يأكدو  تا  يقصدونا  عم  اللي  زوارنا  لكل  شكر كبر  أكيد 
جمتمعنا  جتاه  مسؤليتنا كبرة  قديش  بدّل  وهالشي  بقضّيتنا  إميانن 

يللي يوم بعد يوم عم يكتشف أمهية دورنا.
قسم الزوار واملتطّوعن

  ،BAUوأكيد ما مننسى موعدنا الثابت مع طاب الطب بجامعة الـ *
كان لقاءنا معن تا نعّرفن على براجمنا وأهدافنا، وخبتام اللقاء كان 

إلن جولة مبختلف الطوابق واملباين والتقوا والدنا.

* عيلتنــا عــم تكــر وأصحابنــا عــم بزيــدو ومــن هاألصحــاب »مرســال 
غريــب« و»ميــا حــداد« يللــي أحيــوا مبواهــن املميّــزة العشــاء اخلــري يف 
ديب وكانــت نتيجتــو زيــارة ثانيــة للمؤسســة يف عــن الرحيانــة  هبــدف زرع  

املزيــد مــن الفــرح ألصحــاب القضيــة. 
كان لقــاء كتــر حلــو وعفــوي، غنّينــا وفرحنــا ســوا وكانــت األجــواء وال 
أروع وكانــوا ضيوفنــا جايبــن معــن آالت موســيقية، مبــادرة مــن زميلــن 

»ســمر أبــي هيــال« يللــي كانــت حــايّب جتــي معــن بــس مــا قــدرت.
شــكراً لزّوارنــا علــى كل حلظــة فــرح 
بقلــب والدنــا وحننــا كتــر  زرعوهــا 
مبســوطن إنــن صــاروا مــن عيلتنــا 
والشــكر األكــر أكيــد مــن ســت 

البيــت ألنّــن فّرحــوا والدهــا. 

* Avec beaucoup d’enthousiasme, de bonté, d’innocence 
et de confiance, 9 élèves en S1, du collège «Notre Dame 
de Jamhour» sont venus prouver une vraie solidarité 
nationale, une entraide, remplies de respect et d’amour.
Ce groupe était en pleine énergie pour mettre en évidence 
leur rôle dans la société au service des autres.
Leur projet consistait en premier lieu à reconnaitre 
les enfants, observer en classe et être trop attentifs au 
déroulement de la journée, pour pouvoir durant une 
deuxième rencontre préparer et exécuter des activités 
relatives et adéquates au programme éducatif au SESOBEL 
et au potentiel des enfants.
Claudine Yazbeck, Joe Younes, James Ziadeh, Georges 
Moujaes, Emmanuel Tambey, Elie Saad, Lynn Sassine, 
Maria Zebouni et Ryan Kanj, chaque deux élèves dans 
une unité, avec une catégorie d’handicap différente, ont 
réalisé un travail remarquable et exceptionnel. 
Merci d’avoir contribué à apprendre à nos enfants...

«Apprendre, pour être plus efficace.... 
Apprendre, pour se sentir mieux.»

Département des Volontaires & Visiteurs
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زّوارنــــا والمتطّوعين - تابع

3 years ago, he came to SESOBEL to 
make a donation. «Michel Hanna» was 
a full time, double shift employee, like 
many other gentlemen his age, trying 
to make the best for his future. He had 
to express how ideal it would be if he 
had "THAT TIME" to volunteer and add 
meaningful experiences to his life.
One year later and because of our 
constant need for gentlemen's support, 
we thought we should give it a hit and 
call him, though we weren't very sure, 
but devotedly, he was at Sesobel again 
and ever since has been putting efforts 
to always finding "THAT TIME". Thank you Michel for 
your friendly and amazing personality, for your constant 
presence, care and love. You are such a reliable support to 
the team and a great source of joy to the children.
May you always be that role model, we should all look up to.   

Volunteer

العمل الرعوي الجامعي بجامعة األنطونية بعبدا
دعانــا فريــق العمــل الرعــوي اجلامعــي جبامعــة األنطونيــة بعبــدا تــا منضــي 
هنار باجلامعة بيتعرفوا من خالو على والد سيزوبيل ورسالتنا. انطلقنا، 
والد ومرافقــن، مــن كل الرامــج علــى اجلامعــة وبلّــش هنارنــا برحيــب مــن 
قبــل شــباب اجلامعــة. مــن بعــدا، حّضرنــا تعريــف عــن ســيزوبيل وجاوبنــا 
عــامل اإلعاقــة، عــن حاجــات وصعوبــات  التســاؤالت عــن  علــى كّل 
الشــخص املصــاب بإعاقــة باجملتمــع وعــن أمهيّــة دوره معنــا تــا حنــارب 

اجلهــل ونعــّزز قبــول اإلختــاف باجملتمــع.
مــن بعــدا كانــو أفــراد اجملموعــة حمّضريــن ألعــاب، تســّلينا ســوا وفرحــة 
والدنــا كانــت كبــرة ألن صــار عنــدن أصدقــاء جــداد وختمنــا اللقــاء 
بغــداء وصــورة تذكاريــة.  وبتبقــى أمجــل حلظــات يللــي حاملهــا كل واحــد 

منــا بذاكــرة قلبــو.
منشــكر طاب العمل الرعوي اجلامعي 
أبونــا  واملرشــد   احللــو  هالنهــار  علــى 
يوســف فخــري وربيــع ســمعان  يللــي 
كان صلــة وصــل بيناتنــا وأكيــد مــن بعــد 
الىشــكر بيبقــى نقلــن ناطريــن زيارتكــن.

Volunteers & Visitors Department

"ست البيت يا عدرا.... سيزوبيل للطفل مهد
اختالف منك عبرة يقطع لألسرة عهد"

هيــدا مطلــع نشــيدنا الـــ40 ســنة.  وراء هالنشــيد وخصائصــه يف فريــق 
كامــل، حمــب، متعلــم ثقافــة احليــاة ومغتــي بتعــّدد إختافاهتــا، تطــوّع 
وبــذل كل جهــده لكتابــة الشــعر، تلحينــه، توزيعــه، غنــاءه والتســجيل.

تقديــراً هلالعمــل الفريــد مــن نوعــه، دعينــا كل األفــراد يــزوروا مؤسســتنا، 
يتاقــوا مــع والدنــا ويتشــاركوا معنــا لقمــة حمبــة مــن حتضرنــا... 

كانــت جلســتنا معــن عفويــة وأخويــة، ملســوا مــن خاهلــا كل كلمــة مــن 
كلمــات النشــيد بعمــق وحّســوا بــدفء احملبــة املوجــودة ببيتنــا.

زيارتكــن كانــت مميــزة وإنضمامكــن لعيلتنــا شــرف كبــر إللنــا. شــكر 
كبــر لــكل واحــد منكــن.

قسم الزوار واملتطّوعن

What a reassuring and promising theme to begin a service 
for our society with!  For the second year and for a whole 
week, SESOBEL was glad to welcome a group of students 
from ACS of Beirut, among which two students from last 
year insisted to revisit also this year!
Beautiful people with graceful spirits came to help our 
teachers in their daily responsibilities towards children 
with disabilities. Punctual, caring and dedicated, the 
students had shown a lot of initiatives to responsibly 
assisting the team and created good and strong bonds with 
the children, each in his program. We would like to thank 
you Melissa, Allan, Edward, karim, Diala, Wafic and 
Mohamad for the therapy 
tools you brought for the 
different programs and for 
all the support and for being 
such good examples for 
other people in our society.

Bridges to Ability
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Article médical

L’été représente souvent une période stressante pour les 
parents de jeunes enfants qui, durant l’année scolaire, sont 
quotidiennement stimulés dans le cadre pédagogique. 
Comment jumeler apprentissage et plaisir pendant la 
période estivale? Les vacances approchant à grands pas, 
nous vous proposons des conseils simples ainsi que des 
activités ludiques afin de stimuler le langage des enfants et de 
conserver leurs acquis scolaires pendant la période estivale.

Développer le langage de l’enfant :
• Les vacances d’été sont propices à la découverte du 
monde. Allons ensemble avec l’enfant vers la nature qui 
nous entoure :
- Profitez du beau temps, et faites une promenade dans la 
nature : Montrez des objets qui intéressent votre enfant : 
fleurs, arbres, animaux…
- Nommez les objets qui attirent son attention afin 
d’enrichir le vocabulaire qu’il comprend déjà. )Lorsque 
vous lui parlez, établissez un contact visuel et rapprochez-
vous de lui pour qu’il puisse voir votre visage s’animer 
et vos lèvres bouger et utilisez un langage adapté lorsque 
vous lui parlez(.
- Imitez la voix des animaux que vous rencontrez.
- Il va vers l’eau, et veut jouer, toucher, goûter? 
N’entravez pas cette exploration! Le langage des enfants 
est d’abord celui du plaisir: c’est la voie première de 
leurs apprentissages. Jouez en utilisant tous vos sens 
)goûter, toucher, odorat, vue, ouïe(, car les êtres humains 
apprennent à partir de l’ensemble de leurs sens!

• A la maison, amusez-vous à vous déguiser et à faire 
semblant d’être une maman et un papa, un caissier 
et un client, deux mamans et leur bébés )poupées(, 
un mécanicien et son client etc. Il vous suffit quelques 
accessoires pour vous amuser. Vous aurez la possibilité de 
travailler sa compréhension en lui posant des questions et 
en lui donnant des consignes. De plus vous stimulez son 
expression comme l’enfant prendra son rôle et devra vous 
expliquer, et répondre à vos questions.
• Amusez-vous à dessiner ou à faire de la peinture 
ensemble. Faites des expositions sur le réfrigérateur et 
décrivez-les à vos visiteurs.

Développer la mémoire :
Si vous entretenez votre mémoire cet été, vous serez 
beaucoup plus efficace à la rentrée. 
Comment faire ?
• C’est simple : vous regardez votre film de façon tout à 
fait décontracte, avec une bande d’amis; Une fois votre 
film terminé, laissez passer 10 minutes environ, puis 
effectuez un rappel de ce que vous avez retenu, en gros. 
Pas besoin d’aller trop dans les détails. Le but est de 
réactiver volontairement votre mémoire. Cet exercice 
peut maintenir vos capacités de concentration éveillées.
• Là encore, un jeu destiné à travailler la mémoire de votre 
enfant. Le principe est simple : au cours de cet été vous 
devez mémoriser une liste de courses incluant comme 
ingrédient, un aliment inhabituel. Faites les courses en se 
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Apprendre et s’amuser en été
souvenant de toute la liste.
-Quand vous faites des courses, rangez votre calculette 
et calculez vos achats! Tous les moyens sont bons pour 
faire quelques exercices de calcul. Offrez-vous une petite 
récompense si la caissière annonce le même prix que le 
vôtre, au moment de payer.
• Replongez-vous dans vos albums photos. Faites travailler 
votre mémoire visuelle. Les images sont un bon moyen 
pour s’exercer. Alors allez chercher vos albums photos, 
plus ou moins vieux, et appréciez ce petit retour en arrière 
dans votre enfance. Faites cet exercice : essayer de vous 
rappeler des lieux, de la température, des visages à côté de 
vous, de la maison de vacances, de l’année...
• Amusez-vous avec l’activité « chaine des mots » : 
un enfant dit une phrase à son voisin qui la répète en 
ajoutant un élément. Ex : » je veux une pomme. Je veux 
une pomme et une poire. Je veux une pomme, une poire 
et un chocolat. «

Développer les apprentissages :
• Jeu de Marelle : Avec des images relevées d’un livre ou 
d’une revue, posées au sol, on ne peut avancer que si l’on 
est capable de dire le mot, et de l’épeler correctement.  
On peut travailler par équipes avec plusieurs parcours 
identiques en parallèle.
• Profitez de toutes les occasions de la vie quotidienne pour 
exposer votre enfant à la lecture )lire la liste d’épicerie, une 
recette de cuisine, lire les règles d’un jeu déjà préparés 
et écrits sur un papier.( et faites en sorte que des livres 
rejoignant les intérêts de votre enfant soient à sa portée.
• Les meilleurs souvenirs ne sont-ils  pas le moment où 
notre papa, ou maman nous lisaient le soir une histoire? 
N’hésitez pas, même si l’enfant sait lire, à lui lire des livres, 
à partager des moments agréables de lecture.
• Choisissez avec un groupe d’enfants, un sujet favorable; 
commencez à écrire un mot, et à chaque enfant son tour 
de lire le mot précédant et d’ajouter un nouveau mot 
autour du sujet même pour continuer le paragraphe.
Donc, il est possible de s’amuser tout en stimulant votre 
enfant. Intégrer ces différents conseils dans vos activités 
quotidiennes ne pourra qu’être bénéfique pour lui. Cet été, 
profitez-en pour faire la lecture à la belle étoile, chanter 
des chansons en route vers la plage et, surtout, laissez aller 
votre imagination! Ne vous mettez pas trop de pression, 
c’est l’été après tout !
 
Références :
•http://www.educatout.com/activites/poupons-trottineurs/index.html
•https://www.digischool.fr/budget/memoire-6-astuces-faire-
fonctionner-memoire-vacances-ete-23511.php
•http://ac-grenoble.fr/lve38/IMG/pdf_Activites_ludiques-2.pdf
•http://www.bebetou.com/apprentissage-langage-comment-aider-
bebe.html
•http://www.potiondevie.fr/jeux-entretenir-memoire-sans-efforts-ete/
• http://www.francparler-oif.org/jouer-pour-parler-francais/



مرحبا, اليوم رح نعّرفكن على إشارات بعض فصل الّصيف

نظّارات ّشمسّية :
1-نظّارات: إقفال الّسبابة واالهبام 
من كّل يد بشكل دائرّي ووضعهما أمام 

العينن لاشارة اىل ارتداء الّنظّارات.

2-شمسّية: إقفال أصابع اليد 
وفتحها لإلشارة إىل األشّعة الّشمسّية.

الطّقس الحاّر:فتح الكّفن امام الوجه وحتريكهما 
لاشارة اىل احلّر

T-shirt : وضع اليد 
اليسرى على الّزند  االمين.

Short : وضع 
اليد على الرّكبة. 

القّبعة: وضع كّف اليد 
أمام اجلبن.

الّسباحة: مّد اليدين أمام اجلسم، فتحهما 
وحتريكهما جبانب اجلسم.

البحر: وضع اليد جبانب اجلسم، رفعها قليًا ومن مث انزاهلا من 
اجلهة األخرى لإلشارة إىل أمواج البحر

الّصعود إلى الجبل :
1-الّصعود: وضع اليد أمام اجلسم، الكّف حنو 
األسفل؛ رفع اليد إىل األعلى، الكّف حنو اخلارج.

2-الجبل: رسم نصف دائرة من خال السبابة لإلشارة إىل قّمة اجلبل. 
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منشكركن على 
تعاونكن، ومنشوفكن 

بالعدد الجايي.
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عيد ميالد أفراد من عيلتنا
عبر مسعد

ديانا ناكوزي 
جويا القوبا

الياس طوق 
جوسلن ناكوزي
الياس بو جرايل 

سيمون كيت
ماغي ايب خنلة

الياس بو جرايل
كريستال عباس 

جيزيل كرم
جوهينا ساجي

 1  تموز
 2  تموز
 3  تموز
 5  تموز
 6  تموز
13 تموز

14 تموز
15 تموز
13 تموز
21 تموز
24 تموز
27 تموز

جديد »يا هال«

مندوبي البرامج : نايا تامر، ليلى زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد، جويا سامة، دوللي غريشي، جوليانا عنيسي، جيسي خليل، ريتا 
عقيقي، روال أشرم، مسرة رومانوس، الياس طوق، ميشيا ضو، جيسيكا رمحة، أنطوانيت أيب رزق، رانيا أمسر.

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

فريق عمل همزة وصل

أقراص اللحمة مع الحبق
المقادير: 500غ حلمة مفرومة، 500غ صلصة البندورة،30غ 
حبق يابس مطحون، ملعقتان زيت نبايت، 3 ماعق جبنة  موزاريا 

حسب الذوق، ملح، هبار، 2 ورق حبق أخضر للزينة.
التحضير:  طريقة 

احلبق  مع  املفرومة  اللحمة  ُتلط   -1
على  وتُقطع  البهار   امللح،  املطحون، 

شكل أقراص.
2- تُقلى األقراص على نار قوية.

3- ُتطبخ البندورة حى الغليان، مث تُزاد 
مدة  النار  على  وتبقى  هبدوء  األقراص 

10 دقائق.
على  التقدمي  عند  اجلبنة  تـَُرش   -4
املعكرونة  مع  وتُقدم  ساخنة،  األقراص 

أو البطاطا املهروسة.
رضا السخن - مشغل اإلنتاج

مأكوالتنا أطيب مع منتوجاتنا

Annonce
Le Sesobel organise le Mercredi 29 Juin 2016  a

“Sunset Gathering” au ”The Garten – Biel“
Pour toute personne intéressée :  
Le Prix du billet est de 70$ (open bar + Saj) )Barbecue: 
optionnel(.
L’événement commence à partir de 7h00 p.m. 
Au programme: Loopstache //  LP  //  ROMAX
Nous vous prions de diffuser ce message auprès de votre 
entourage : amis, familles,…
N’oubliez pas de faire LIKE & SHARE pour cet 
événement sur notre page FACEBOOK.  
Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à 
appeler le Sesobel au 09-235435.
Merci de nous aider à faire réussir cet événement.

Jeanette Mattar
Département Marketing

تشــكيلتنا الصيفيّــة
مــن  رائعــة  تشــكيلة  عــن  وبيســعدنا خنركــن  بلّــش  الســباحة  موســم 
شــنط ولــوازم البحــر حتّضــرت بعنايــة بأنامــل صبايانــا والقّيمــن علــى 

مشــغل اخلياطــة زورونــا واختــاروا يللــي بناســب ذوقكــن...

قســم التســويق


