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

Theme de l’année 2015-2016

    نرشة إخبارية شهرية                آذار 2016

من أقوال إيفون شامي: 
»إّن الشخص الذي حّدت اإلعاقة من 
استقاللّيته، سيحتاج دوماً إلى من يرافقه 
طوال حياته، من الوالدة حتى الممات، 
الله وعضو في  في مسيرة نمّوه كإبن 
جسد يسوع الحي، الكنيسة كي ينال 
ما يحتاجه من قوت إلستمرار حياة ابن 

الله فيه، وصوالً إلى حضن اآلب«.

في هذا العدد

« La solennité liturgique de l’Annonciation, que nous célébrons, 

nous pousse à contempler avec les yeux de Marie, l’immense mystère 

de cet Amour Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. 

Puissions-nous, aidés par elle, comprendre le vrai sens de la joie 

pascale, qui se fonde sur cette certitude : celui que la Vierge a porté 

dans son sein, qui a souffert et qui est mort pour nous, est vraiment 

ressuscité. Alléluia ! » Jean-Paul II

Avec toi Marie, nous n’avons peur de rien, Apprends-nous à 

toujours nous tourner vers Toi, dans la confiance, à trouver en Toi 

notre suprême accomplissement, notre Paix intérieure et 

tout l’Amour dont on a besoin pour être plus et mieux au 

service de nos frères et sœurs enfants, jeunes, personnel, amis, 

membres de cette grande famille qui représente le SESOBEL.

Bonne Fête de l’annonciation à vous tous chers membres de SESOBEL.

Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité et nous en sommes les 

témoins.

Fadia Safi

Présidente Directrice Générale
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أخبار والدنا وشبيبتنانشاطاتنا المتعّددة
نهفات

* كل يــوم بعــد الظهــر٬ الــوالد بربنامــج 
التدخــل املبكــر٬ بياخــذوا اســراحة بعد 

هنــار طويــل بالنشــاطات واأللعــاب. 
فجأة بتســمع املربية جيهان »شــربل« 
عــم يقــول : »يــا ســت جيهــان بــدي 

إشــرب مــّي«. 
مــا  اللــي  بعفويتــو  معــروف  شــربل 
بتخلــى مــن النهفــات يللــي بتضّحــك 

عمــرو. مــن  وأكــرب 

اللغــوي«٬  »العــالج  حبصــة   *
عــم  عيســى«  »روال  كانــت 
جــو٬  »جيوفــاين٬  مــع  تشــتغل 
دور  وصــل  وإيلــي«٬  جــورج 
صــورة  يلّــزق  حــى  »إيلــي« 
التلفــون علــى التلفــون٬ فمــا كان 
مساعــة  يرفــع  إنــو  إال  إيلــي  مــن 

شــغلو... كّمــل  رجــع  بــس   ٬Alloooo ويقــول  التلفــون 
برنامــج التوّحد

أهـــــال وســــــهال
اســتقبلنا بربناجمنــا بنــت صغــرة عمرهــا 
بتتميّــز   ماريــا  إمسهــا  ســنوات   3
هبضامتهــا وبســمتها اخلجولــة املرســومة 
بســرعة  قــدرت  واللــي  وجههــا  علــى 

قلوبنــا. علــى  تفــوت 
وســهال  أهــال  العمــل  فريــق  مــن كل 

الثانيــة. بعيلتــك  فيكــي 

برنامــج التدخــل املبكر

* بنهــار عيــد املعلــم إســتقبل »ســام« مربّيتــه هبديــة وضحكــة حلــوة 
وهيــدي  عليكــي  »ينعــاد  هلــا:  وقــال 
بــكل  املربيــة  رّدت  إلــك«.  شــوكوال 
بــدي  ســام  يــا  مرســي  »أوه  محــاس: 
كثــر  حبــب  أنــا  ألن  كلهــا  اّكلهــا 

لشــوكوال«.  ا
 : مهضومــة  ســام  فعــل  رّدة  وكانــت 
»الء الء مــا الزم تاكليهــا كلهــا ألن 
بيصيــر عنــدك carie،كرمــال هيــك 
الزم تاكلــي كل يــوم وحــدة بــس«.
برنامــج التدخــل املبكــر

كيف منعرف الليل من النهار
وينــام ويرتــاح.    »pyjama«بالـــ يكــون  الواحــد  إنّــو  مــن  أحلــى  مــا يف 

حننــا بصفنــا عــم نتعلّــم عــن الّليــل 
والنهــار. كرمــال هيــك كلنــا لبســنا 
»بيجاماتنــا« وطّفينــا الضــو ومننا... 
وشــفنا  املنبّــه  صــوت  علــى  وعينــا 
وهيــك   ... الشــّباك  مــن  الضــّو 

عرفنــا إنّــو صــار النهــار.

برنامج اإلعاقة الفكريّة
إيــد بإيــد منوصــل لهدفنا

تنســى  مــا  مايونيــز...  خــّس٬  بنــدورة٬  ومحــاس...  عجقــة كبــرة 
جاهزيــن. تونــا  ســندويش  ألطيــب  تعطيــي كيــس... 

هيــك كان الــكّل متــل خليّــة النحــل٬ الــكّل عــم يشــتغل بقلــب كبــر 
وإيــد وحــدة مــع األهــل وشــبيبتنا ومعلماتنــا.

وصــارت الســاعة ٬12 كل األقســام تســّلمت السندويشــات وأكيــد 
أطيــب منهــا مــا يف ! هنــار متعــب بــس بالتعــاون والفــرح وأكيــد عــني 

ســت البيــت علينــا كل شــي بيهــون!
خــالل  مــن  حــى  وشــّجعونا  معنــا  ســامهوا  يلــي  لــكل  شــكر كبــر 
هالنشــاط نقــدر جنمــع تكاليــف املشــوار يلــي منقــوم فيــه كل ســنة... 
دور  إلــن  يلــي كان  شــبيبتنا  ألمهــات  شــكر كتــر كبــر  وأكيــد 

النشــيط. هبالعمــل  يقومــوا  تــا  والدهــم  مبســاعدة 

برنامج اإلعاقة اجلسديّة
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انعزمنــا، لّبينــا الدعــوة وكانــت رحلــة مــن العمر
شــاب  عشــرين  انطلقنــا  آذار...   3 اخلميــس  هنــار  رحلتنــا  بّلشــت 

مرافقــني. مــع مخــس  وصبيّــة 
* أّول حمطّــة كانــت »ســيدة إيليــج« مبيفــوق. صّلينــا٬ زرنــا٬ تفّرجنــا٬ 

أخذنــا كــم صــورة ورجعنــا عالباصــات ألن بّلشــت بالشــي.

* احملطّــة اخلامســة كانــت عزميــة عالعشــاء قّدمهــا الســيد طــوين كــرم 
يشــوف  ومهّــو  شــخص  بــكل  االهتمــام  علــى  حريــص  يللــي كان 
البســمة علــى وّجــو. خــالل الســهرة والعشــاء٬ كان إلنــا حّصــة مــع 
حّضــروا  »شــربل«  خّيهــا  مــع  مهضومــة  صبيّــة  »دونــا«  اجلــران. 
بوشــار وإجــوا يســهروا معنــا٬ »زيــاد« مــع إّمــو تعّرفــوا علينــا وشــاركونا 
الشــهرة. بالبدايــة زيــاد وشــربل كانــوا شــوي خايفــني وخجولــني عــم 
يرقبــوا مــن بعيــد. بعديــن نزلــوا علــى الدبكــة مــع الشــبيبة٬ إيــد بإيــد 

رقصــوا وغنّــوا وكانــت الســهرة ولعانــة.

تصبحــوا علــى خــر٬ منتمنالكــن أحلــى األمــاين... نامــوا وارتاحــوا 
ألنّــو رحلتنــا مكّفايــة٬ وموعدنــا هنــار اجلمعــة الصبــح عالســاعة 8.

طبعاً الشــبيبة ما غفيوا بســرعة٬ حكي٬ وشوشــة٬ ضحك وصالة... 
ساد الصمت حوايل الساعة وحدة وغمضت العيون النعسانة.

والشــمس  اجلمعــة٬  هنــار  العصافــر  زقزقــة  مــع  بكــر  الضــو  طلــع 
عــم  ممــّدد  بالتخــت  ضــّل  بــس  املوعــد  قبــل  وعــي  الــكّل  شــارقة. 
يســرجع أحــداث مبــارح... بعديــن٬ بنشــاط وحيويـّـة٬ غســيل٬ لبــس 
قّدمهــا  يللــي  للرويقــة  جتّمعنــا  ونســكافيه٬  قهــوة  شــاي٬  وترتيــب٬ 

طــوين«. »عمــو 
 Anthony’s بــّرا بالدفــا وبالطبيعــة٬ قعدنــا٬ ترّوقنــا وشــكرنا صاحــب
Village علــى اســتضافته٬ كرمــو وحمبتــو علــى أمــل اللقــاء والعــودة.

تركنــا حلفــد وعلــى طريقنــا زرنــا »أرز جــاج« وكّفينــا علــى ديــر مــار 
شــربل«...  »مــار  نــزور  حــى  احملبســة  علــى  وبعــدو  عنايــا  مــارون 
الــرب علــى  تأّملنــا وشــكرنا  مشــينا٬ صّلينــا ورتّلنــا٬ زرنــا٬ تصّورنــا٬ 
فريــق  وعلــى كل  فينــا٬  لثقــُن  األهــل  علــى  معنــا٬  الــدامي  حضــورو 

بإجنــاح هالرحلــة. قريــب ســاهم  أو  بعيــد  مــن  اللــي  العمــل 

ونــص وصلنــا  وحــدة  الســاعة  بالســيزوبيل.  األخــرة كانــت  حمطّتنــا 
وباألوتــوكارات علــى بيوتنــا غادرنــا٬ حاملــني أغراضنــا وقلوبنــا مليانــة 

ســعادة وفــرح. 
ميكــن اخلربيـّـة طويلــة٬ بــس مــش علــى قــد فرحتنــا هبالرحلــة...

الثانيــة كانــت مبطعــم »ضهــر العســل« مبيفــوق: أكلنــا٬  * احملطّــة 
شــربنا٬ رقصنــا ودبكنــا... الوجــوه رضيّــة ومبتســمة٬ كل واحــد مــن 
الشــبيبة باملوهبــة اللــي عنــدو ياهــا أبــدع بالرقــص٬ الغنــا٬ التقليــد٬...

علــى  حلفــد  علــى  رحلتنــا٬ وصولنــا  أســاس  وهيّــي  الثالثــة  احملطّــة   *
الســيد  املشــروع  صاحــب  اســتقبلنا   .Anthony’s Village
مســّمى٬  علــى  إســم  إنســان  البشــوس.  بوّجــو  »طونــي كــرم« 
كــرمي النفــس واألخــالق. بعــد الســالم والــكالم٬ اصطحبنــا كل 
فريــق علــى مــكان نومــه. كل شــاليه جمّهــز بطريقــة مرتّبــة وعصريّــة. 
الطابــق األول مؤلّــف مــن صالــة اســتقبال٬ مطبــخ٬ غرفــة طعــام 

نــوم ومحــام. الثــاين مؤلّــف مــن غرفــة  ومحــام. الطابــق 
اســراحة٬ فنجــان قهــوة تــا نبلّــش احملطّــة الرابعــة وهيّــي زيــارة بيــت 
وقرصــة  املطــر  زخــات  مــع  اهلريــر.  ونبــع  نعمــة«  اســطفان  »األخ 
الصقعــة كانــت زيــارة مليانــة خشــوع٬ تأّمــل وصــالة٬ زيــت وخبــور 

وبركــة. تــذكار  الشــبيبة  أخدوهــم 

ليلــى زغيــب - مركــز املســاعدة بالعمــل
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مشاويرنا
رحلــة إلــى الثلج

مشــوارنا هيــدا الشــهر كان الثلــج٬ واهلــدف منــه مــش بــس مشــوار 
وكــزدورة٬ كمــان تــا يســتفيدوا والدنــا إنّــن يلمســوا الثلــج  وحيســوا 

بربودتــه٬ ويتعّرفــوا علــى التغــرات وعوامــل الشــتاء. 
متــل العــادة٬ كان مشــوار حلــو ومســّلي ووالدنــا لعبــوا٬ عّمــروا رجــل 

الثلــج وقضــوا وقــت حلــو ومميــز.
منشــكر مــن قلبنــا كل املتطوعــني علــى مســاعدتنا.

برنامــج التوّحــد

مشــوار ممّيز
مشــوار راحيــني مشــوار... تــا نــربم بالطبيعــة هالنهــار...

بــني الــورد واألشــجار وهيــدا يلّــي صــار...
D: مــش مّهــم لويــن نــروح٬ املّهــم رحنــا املشــوار

برنامــج الشوشــو*
*الشوشو: برنامج األوالد المصابين بإعاقة جسديّة و/أو ذهنّية شديدة

كعك، كعك... مين بدو كعك ؟
نهــار الجمعــة 18 آذار       ناطرينــــكن زغـــــــار وكبــــــــار 
أشــــهى حشـــوة حشــــوتنا       ع أطيـــــب كعــــكة كعكتنـــــا 
مــردودا ع حـــاجتنا كبيــر       حتــى لــو حجمــا زغيــر بــس   

بتأمــني جهــاز  مــردوده بســاهم  اللــي  نادينــا هلالنشــاط٬  هبالصرخــة 
تنّفســي لولــد مــن والدنــا. فريــق العمــل لــّى النــداء وســاهم معنويًّــا٬ 
ماديّــاً وعمليّــاً إلجنــاح ننّجــح هيــدا النشــاط اللــي بالّرغــم مــن إنّــو 

زغــر كان مبــارك كتــر ومــردوده كان أكــرب مــن التوّقعــات. 
بفضلكــن قدرنــا نأّمــن 2500 $ مــن ســعر اجلهــاز. نشــاطاتنا رح 
تكّمــل باهلاإلطــار لتأمــني املبلــغ الكامــل لنشــري اجلهــاز املطلــوب. 

مــن والدنــا ومنّــا لــكّل مــني شــارك٬ اشــتغل٬ وحّضــر...
شــكر كتــر كبــر ومنختــم  : 

 Merci, vous avez
 ajouté

un souffle à ma vie

Département Social et Plateau Technique

احتياجاتــن  علــى  وبــرّد  ومميّــزة  حلــوة  والدنــا  مــع  نشــاطاتنا   *
املؤّسســة  خــارج  ومشــاويرنا  األصعــدة.  كّل  علــى  واهتماماتــن 
أهدافهــا متعــّددة منهــا املــرح وتغيــر اجلــّو وأكيــد تنميــة احلــواس عنــد 
والدنــا وقدراتــن حــّى لــو كانــت بســيطة. ومشــوارنا هاملــّرة كان علــى 

Le Mall - ضبيــة.   الّســينما ملشــاهدة فيلــم Alvin بالـــ
الفيلــم كان كتــر حلــو والحظنــا هالّشــي مــن رّدة فعــل والدنــا الّلــي 
كانــوا عــم حيضــروا بتشــويق وفــرح٬ وأكيــد مــا بيكتمــل املشــوار إاّل 

.Mall مبشــاركة الغــدا ســوا مــع كــزدورة زغــرة بالـــ
ســاعدونا  اللّــي  والّشــباب  الصبايــا  مشــوار كّل  متــل كّل  منشــكر 
chauffeur الّلــي رافقنــا. منّضــي هنــار ممّيــز ســوا وأكيــد مــا مننســى الـــ

برنامــج الشوشــو



بآذار نشاطاتنا ليل ونهار

-5-

والــروح  واحملبــة  العطــاء  عشــنا  خنربكــن كيــف  رح  الصــوم  بزمــن 
احللــوة... 

مشــوارنا بلّــش بمطعــم »الشــالوف« اللــي منشــكر إدارتــو علــى دعوتنــا 
حمبّــة. بــكل  واســتقبالنا 
قّضينــاه  حلــو  وقــت  كان 
ســوا٬ كل واحــد منــا طلــب 
عنــدو٬  املفضلــة  الوجبــة 
تصّورنــا  رقصنــا٬  ضحكنــا٬ 
مــا خيلــص. هالنهــار  ومتّنينــا 

اللــي  األحمــر  للصليــب  زيــارة  عملنــا  هالشــهر  مــن  تــاين  وبيــوم 
منشــوف حالنــا فيــه واللــي بــَدْورو 
عنــدن  يكــون  إنّــو شــبيبتنا  حــب 
املعلومــات الكافيــة اللــي بتخّولــن 
بــأي  وغــرن  حالــن  يســاعدو 

حياتــن. يواجــه  ممكــن  حــادث 

اللــي مجعنــا وترّأســه  ومــارح ننســى خنربكــن عــن الشــعنينة والقــداس 
نيــة كل  بالزيّــاح وضّوينــا مشوعنــا عــا  أبونــا »إيلــي قزحيــا«. مشــينا 
شــبيبتنا وكل إنســان مريــض. ومــا بيكمــل يومنــا إال برياضــة روحيّــة 
خّصصنــا فيــا أبونــا »عيــد أبــو راشــد« اللــي مجعــت كل عيلــة ســيزوبيل 

جزيــن وكفرحونــة. 

علــى كل  هبالعيــد  منــا  شــكر  عربــون  وردة  قدمنــا  بعيــدا  لــأم 
تعــُن  مــن  بســيط  نوفيهــم جــزء  مســاعدتن ووقفتــون حدنــا وحــى 

إلنــا. ودعمــن  معنــا 

ومنــا حننــا شــبيبة ســيزوبيل- كفرحونــة معايــدة لــكل فــرد مــن هالعيلــة 
علــى أمــل إنّــو تكــون قيامــة املســيح قيامــة ملزيــد مــن األمــل واحملبــة 

بســيزوبيل وببكــرا اجلايــي.
برنامــج الدمــج املهــي - ســيزوبيل كفرحونــة 

 
أعطى حياته لنحيا بها، أفرغ ذاته من أجل اإلنسان

هلقــد حبّــو كبــر إلنــا٬ عطانــا حياتــو... وحننــا ببســاطتنا٬ عرّبنــا عــن 
قيامتــه٬  جبمعتنــا ســوا٬ هبيصتنــا وتراتيلنــا٬  إلــو وشــهدنا علــى  حبنــا 

وبتفقيــس البيــض )يللــي هــّوي رمــز احليــاة(.
مــن مركــز املســاعدة بالعمــل متّنينــا 
ومبــارك  جميــد  فصــح  للجميــع 

: هاتفــني 
المسيح قام... 

حقًّا قام

ليلــى زغيــب - مركــز املســاعدة بالعمــل

أجواء عيد الفصح المجيد

 
شــبيبة املتمرنــني مــن برنامــج »اإلعاقــة الفكريــة« قــدروا حيققــوا جنــاح 
هالشــي  يظهــروا  عــم  قصــر.  بوقــت كتــر  الفندقيــة  مبشــغل  كبــر 
باملناســبات اللــي عــم يشــاركوا فيــا ومــن خــالل شــغلن اليومــي معنــا.

والالفــت عنــدن روح التعــاون بــني بعــض وأحرامــن للقواعــد.
بالســيزوبيل وكنــا مضغوطــني كتــر٬  لزّوارنــا  غــدا  مــرة كان عنــا  يف 
إنّــو جيــوا  الفكريّــة«  الشــبيبة بربنامــج »اإلعاقــة  بعــض  مــن  طلبــت 

بالكافيتريــا.  ينطــروين  وقلتلــن  يســاعدونا 
وصلــت٬ تفاجــأت كتــر بتجضــرن للطــاوالت علــى أكمــل وجــه٬ 
وأكــر مــن هيــك كانــوا مهتمــني بــأدق التفاصيــل لوحــدن مــن دون 

أي غلــط.
أنــا فخــورة كتــر فيكــن شــباب...

نأمنلكــم  لنقــدر  يقدرنــا  واهلل 
أحســن مســتوى تدريــب فندقــي.

نايــال تامــر - مشــغل الفندقيــة

شبيبتنا بمشغل الفندقّية
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عيد المعّلم
PHP. هبالنهــار  10 آذار كان هنــار مميــز بالســيزوبيل وحتديــًدا عنــد الـــ

اجتمــع املربـّـني مــع األوالد لإلحتفــال بعيــد املعلــم.
الرقــص٬  احلاضريــن.  وجــوه كل  علــى  واضحــة  كانــت  الفرحــة 

هالنهــار.  ميــزات  أهــم  مــن  كانــوا  واألغــاين  املوســيقى 
املفاجــأة الكبــرة كانــت حبضــور اإلعالميّــني »طونــي بــارود ورانيــا 
والدنــا  مــع  بوجــودن  الكبــرة  فرحــن  عــن  عــرّبوا  اللــي  األشــقر« 
بســمة عالوجــه٬ كان  الرقــص والضحــك. مبجــّرد  يشــاركونا  وحبّــوا 

بتنوصــف.  مــا  اللــي  الفرحــة  بنقــل  بيســاهم  كل شــخص عــم 
مــا بدنــا ننســى نشــكر صــف »علمــاء البيئــة« اللــي حّضــروا أطيــب 
كاتــو ووالــدة »روي كاســباريان« أحــد شــبيبتنا٬ الّلــي قّدمــت أّمنــت 

وجبــة الغــداء عربــون شــكر ألفــراد عيلتنــا.
هالنهــار اللــي عنوانــه »الفــرح، المحبــة، المشــاركة واألمــل« مــا 

رح ينتســى أبــًدا.     

برنامــج اإلعاقــة اجلســديّة

لـ»بنــك  بالشــكر  نتوجــه  بالمؤسســة،  التربــوي  القســم  بإســم 
عــودة« ولمؤسســتنا الكريمــة، يّلــي بلفتــة خاصــة، حّبــوا يكــون 
فــرح  هيصــة،  بهالنهــار.  ويفّرحونــا  إلنــا،  مميّــز  المعلــم  عيــد 
مــن  االثنيــن.  كلمــة شــكر  نهــار  وجمعــة حلــوة كان جّونــا  
القلــب لممثّــل بنــك عــودة ولمديــرة مؤسســتنا مــدام »فاديــا 
»أنيتــا  و  نجــم«  »روال  التربوييــن  وللمســؤولين  صافــي«، 
الحــاج« ودعــم مــدام »كارمــل خــوري« والفريــق اللوجيســتي 

بهالمناســبة.  لهالتكريــم 
بالنهايــة لقمــة طيبــة تشــاركها الــكل وتوزيــع هدايــا وكلمــة حلــوة 
بتعّلــم بالقلــب. بــدون مــا ننســى الهدايــا الخاصــة بــكل قســم. 
ومــا خلصــت المفاجــآت، آخرهــا مســك مغــادرة قبــل الــدوام. 

ألــف شــكر! 

برنامج التوّحد

شكًرا بيرنا
فيهــا  قامــت  حلــوة  مبــادرة 
برناديــت  الّلطيفــة  صبّيتنــا 
ريشــا لـــّما فاجأتنــا بعيــد املعلّــم 
عّيدنــا.  مــني  أول  وكانــت 
العيــد  كعكــة  ســوا  قّصينــا 
عرفــت  الّلــي  العصــر  وشــربنا 
كيــف ختّبيهــن حــى تفاجأنــا. 
عقبــال مــا نعيّــد ســوا الســنني 

والفــرح. بالّصحــة  اجلايــي 
برنامــج الشوشــو

تحّية وشكر
* بطاقــة حتيــة وشــكر مــن القلــب منوّجهــا للســيدة »ماريــان كويتــر«٬ 

يلــي تطّوعــت للمســاعدة باملشــغل 
اليــدوي مــع املربيــة جيــزال. 

إنســانة رائعــة٬ الضحكــة مــا بتفــارق 
وجهــا٬ وقــدرت تكّيفــت بســرعة مــع 

والدنــا وإشــتغلت معــن.

* كلمــة شــكر للمــريب »إيلــي أبــي 
يلّــي متــل كل ســنة عــم  صالــح«٬ 
املوســيقى٬  مبجــال  نســتعني خبرباتــه 

تــا حنضــر حفلــة برنامــج التوحــد.

شــبق«  »وليــد  ولـــلمريب   *
»جنيــب«  شــعر  قــص  يلــي 
تقبّــل  واحللــو  و»ماكســيم« 

إلــو. والدنــا 

يف  األخصائيــة  عيســى«  *و»روال 
العــالج اللغــوي يلّــي خــالل حّصــة 
معنــا  متواجــدة  تكــون  عــم  الغــدا٬ 
وبتســاعد الــكل بــدون مــا نطلــب٬ 
وبتتفاعــل بطريقــة حلــوة مــع والدنــا.
برنامــج التوّحــد
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عيد األم
آذار  بـــ17  الربويّــة.  بالربامــج  مميّــز  األم كتــر  عيــد  مثــل كل ســنة 
إحتفلــوا أمهــات أوالدنــا بربنامــج التدخــل املبكــر حيــث »ســافروا 
إىل قــارة أفريقيــا« مــع رئيــس بلديــة عــني الرحيــاين األســتاذ »فنســنت 
بســتاني وزوجتــه«. وختللــت احلفلــة معلومــات عامــة مــن قبــل رئيــس 
الشــعب األفريقــي )أكلهــم٬ احليوانــات  البلديــة عــن طريقــة عيــش 
املفرســة وخاصــة القــرد...(. وبـــ22 آذار إجتمعــوا برنامــج الشوشــو 
 Stadium إىل  وتوّجهــوا  واجلســديّة  الفكريــة  االعاقــة  وبرنامــج 
وكان  رياضيّــة  ألعــاب   8 ب  األمهــات  ليتشــاركوا   SESOBEL

احلمــاس عــارم بــني صفــوف األمهــات...

الربنامــج الربوي

وهلّــق رح قلّــك يــا مامــا، يمكــن مــا تكونــي بنظــر غيري 
أحلــى إّم، بــس إذا بشــوفوكي بعيونــي وبقلبــي، 

بشــوفوا إنــك أحلــى إّم بالدنــي كلهــا
و أنــا بحبــك كتــــــــــــــير
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Groupe social : «Nouvelles Mamans»
Dans le champ des rencontres familiales, nous voulons 
pour ce mois vous informer sur le groupe de «Nouvelles 
Mamans».
Ce sont des rencontres mensuelles pour les mères 
des enfants nouvellement intégrés au SESOBEL, 
spécifiquement à l’»Unité de Stimulation Précoce».

Pourquoi ce groupe? 
Le SESOBEL propose d’aider ces mamans, bien 
souvent perdues à la suite de l’annonce du handicap 
de leur enfant, par une prise en charge individuelle, 
mais il propose de faire encore mieux  pour les aider à 
surmonter l’épreuve qu’elles vivent, en partageant leur 
vécu avec d’autres mamans dans la même situation 
et avec lesquelles elles pourront échanger et trouver 
quelques réponses à leurs questions.
Elles se rendent compte qu’elles ne sont pas seules à 
vivre cette épreuve. Elles peuvent en parler sans être 
juger. Eh bien, elles sont plus fortes ensemble pour 
affronter leurs difficultés. 
La mise en place de ce groupe nous parait primordiale. 
Elle permet  d’accompagner ces mamans, afin de les 
aider à vivre avec  cette réalité. Ce sera, alors, une 
première prise de recul, un début de réponse. C’est à 
ce moment–là qu’elles entreverront les bienfaits de leur 
propre vie et leur donner aussi un espoir, un peu de 
courage pour affronter l’épreuve. 

Département social 

ناريمان... أهلل يوفقك
مــا فينــا منـّـرق مغادرتــك »ناريمــان« مــن دون مــا نتمنالــك اخلــر.

طيلــة وجــودك معنــا٬ البســمة 
كانــت داميــاً مرافقــة وّجــك٬ 
اإلســرخاء  حبصــة  وخاصــة 
مــع الشــبيبة ووالدنــا الزغــار.
وباســم  قلبِــك٬  مــن  عطيــي 
علــى  منشــكرك  والدنــا 
معــك.  يكــون  أهلل  دعمــك. 

برنامــج التوّحــد

عيد األم - تابع
محطّة وفــــا

أقامت جلنة األهل يف مدرســة القلبين األقدســين البوشــرية صبحية 
إحتفــااًل مبناســبة عيــد األمهــات٬ يف فنــدق هيلتــون – حبتــور٬ حيــث 

كّرمــت أمهــات إســتثنائيات يف اجملتمــع.
إليكــم الكلمــة الــي ألقتهــا الســيدة فاديــا صــايف هلــذه املناســبة :

دايــزي ضــو - قســم الــزوار واملتطوعــني

األم الرئيســة٬ األخــت كارولــني الراعــي٬ رئيســة وأعضــاء جلنــة األهــل يف 
مدرســة القلبــني األقدســني البوشــرية٬ أيهــا احلضــور الكــرمي٬

وشــارككن  بيناتكــن  اليــوم كــون  بشــّرفي 
جلنــة  فيكــن  وبفتخــر  احللــوة.  هالصبحيــة 
األقدســني  القلبــني  مدرســة  يف  األهــل 
الكرميــة  املدرســة  وإدارة  البوشــرية 
املدرســة  أمهيــة  وإلعتباركــن  إلهتمامكــن 
الربويــة  املــدارس  قلــب  يف  اإلجتماعيــة 

بعصرنــا اليــوم. رســالة الســيزوبيل هــي رســالة اإلنســان٬ اإلنســان اللــي 
تفاصيــل  علــى كل  تأثرهــا كبــر  قدراتــو وكان  مــن  اإلعاقــة  حــّدت 

حياتــو. ومراحــل 
إنتــو اليــوم هباملبــادرة املميــزة قــدام هاحلفــل الكــرمي٬ عــم توقفــوا شــهود 
تعّهدكــن  تعلنــوا  عــم  وبدوركــن  وأمهيّتهــا  اإلنســانّية  هالقضيــة  علــى 
ومســؤوليتكن جتــاه كل شــخص٬ مــا بيفــرق عــن خيــو اإلنســان إال 

باخلدمــات اإلضافيــة اللــي هــوي حباجــة إلهلــا. 
اللــي  األهــل وللقيمــني  للجنــة  تقديــري وإحرامــي  العميــق٬  إمتنــاين 
اقرحــوا هيــدا التكــرمي٬ اللــي هــوي دليــل حــي علــى تعاوننــا لبنــاء جمتمــع 

أفضــل وعلــى إســتمرارية الشــراكة يف مــا بيننــا. 
مشــروع ســيزوبيل منــو إجنــازي إيل وحــدي٬ هــوي إجنــاز وحمبــة فريــق 
عمل هاملؤسسة وكل إنسان حط إيدو بإيدي واّتكل على إمنا العدرا٬ 
ســت البيــت. هــّوي إجنــاز اجملتمــع وكّل شــخص منكــن اعتــرب قيمتــه مــن 
قيمــة خيــو اإلنســان.لكّل اللــي حاملــني هالقضيــة بقلــن٬ ولــكل والدنــا 

وعيلنــا٬ هبــدي هالتكــرمي عربــون إحــرام وحــب وتقديــر.  وشــكراً...
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عيد البشارة، عيد ست البيت، عيد السيزوبيل
مــن أكــر مــن 2000 ســنة٬ مــرمي قالــت »نعــم لتكــن مشــيئتك يــا 
رب« وقبلــت إنّــو حتمــل بأحشــائها يســوع فــادي الكــون. وكانــت 
عارفــة شــو ناطرهــا وإنـّـو مــش ســهل يللــي رح تعيشــو ورح متــرق فيــه. 
مــش َهْيــي عليهــا تشــوف وحيدهــا عــم يتــأّل٬ ميــوت وهــّوي بــريء. 
بــس بصمتهــا وبتســليمها الكلّــي للــرّب٬ فهمــت إنّــو يســوع هــّوي 

القيامــة٬ هــّوي احلــّق٬ هــّوي احليــاة...
ومــن أكــر مــن 40 ســنة٬ »إيفــون« وققــت بوجــه اجملتمــع وقالــت : 
»مــا حبّقلــك تقتــل احليــاة. مــني إنــَت حــى توضــع حــّد للحيــاة ؟؟«

رغــم  استســلمت  مــا  أبــداً  بــس  بصفــات كتــرة  ونُِعتــْت  جتاهبــت 
الصعوبــات٬ الضغوطــات والتهديــدات. 

تنقــذو  بّدهــا  الوحيــد... كيــف  مّههــا  بإعاقــة كان  املصــاب  الطفــل 
مــن إيديــن البشــر...  مّههــا األهــل وخاصــًة اإلم٬ كيــف بدهــا تشــيل 
عنهــم العــار ومــا حتّملهــم ذنــب...  مّههــا اجملتمــع كيــف بّدهــا تغّرلــو 

نظرتــو...
بـــ25 آذار مــش بالصدفــة منعّيــد عيــد الســيزوبيل مــع عيــد البشــارة. 
ســاّرة  بشــرى  وكانــت  الســيزوبيل  تأّسســت  بالــذات٬  النهــار  هبيــدا 

لــكل عيلــة عندهــا ولــد مصــاب.
بتصــر  بالــذات٬  النهــار  هبيــدا 
بتســمع  مــرمي  العــدرا  املعجــزات٬ 
الطلبــات. وبتحّقــق  الصلــوات 

مسّــت  »إيفــون«  بالصدفــة  مــش 
البيــت«. هيّــي  العــدرا »مــرمي ســت 
وعلــى  هالبيــت  علــى  الســهرانة 
بقــدرة  هيّــي  واإلســتمراريّة  هالعيلــة 

بشــريّة. مــش  إهليّــة 
بدنــا  الكبــرة٬  هالعيلــة  أفــراد  حننــا 
ــة٬ نعــم  نضــّل نقــول »نعــم« هلالقضّي

واإلســتمراريّة. الرســالة  لنشــر 
صلــوات  روحيّــة٬  وقفــات  أكيــد 
واحتفــاالت تــا نعيّــد ونشــكر مــرمي٬ 

واملميّــز هيّــي مســرتنا يللــي بتجمــع كّل عيلتنــا منبّلشــها بصــالة ســت 
  : البيــت 

» يــا عــدرا ، مــا إلنــا غيــرك، مــا بدنــا غيرك،
إنــِت معنــا نحنــا مــا  منخــاف، جمعينــا بقلــب عيلتــك،

ألنّــك ملكــة المســتحيل، وألن ابنــك الحــّي مــا بيرفضلــك شــي
وألنّــك إمنــا، مــا منخــاف مــن الصعوبــات، مــا عمــرك بتخيبي 

أمــل اللــي بيتــّكل، واتّكلنــا، علمينــا نضــّل نتــّكل عليــِك، 
نعمــل اللــي علينــا ونتركلــك حصتــك، حّصــة ســت البيت«

االربعــاء 23 آذار ٬2016 احتفــَـلنا مــع والدنــا وشــبيبتنا مبناســبتني: 
لنــا  عيــد البشــارة وعيــد الســيزوبيل٬ مــن خــالل مســرة وقــداس٬ محِْ
رجــا٬  تزيدنــا  خبطواتنــا٬  لتباركنــا  للعــدرا٬  وتضّرعاتنــا  صلواتنــا  فــنُي 

وتقــّوي مهّتنــا لإلســتمراريّة.
الــورد  حاملــني  والتأمــالت٬  الراتيــل  الصلــوات٬  رافعــني  مشــينا٬ 
والشــموع٬  وخــالل القــداس ذكرنــا كل اللــي انتقلــوا مــن بيناتنــا مــن 
يللــي غادرونــا وتركــوا بصمــة  العمــل واحملســنني  فريــق  أفــراد  شــبيبة٬ 

بعيلتنــا. حلــوة  وذكــرى 

العيد مع والدنا ألو نكهة ممّيزة
23 آذار اجتمعنــا كلنــا بربنامــج 
ســوا  واحتفلنــا  املدرســي  الدمــج 
العمــل  فريــق  الســيزوبيل.  بعيــد 
مــع والدنــا وســت البيــت ضّوينــا 
الشــموع وصّلينا تا نكّمل مســرة 

الـــ40 ســنة بالعطــاء واإلميــان.

برنامــج الدمــج املدرســي - ســيزوبيل جزيــن

كل بشــارة واجلميــع خبــر ويضلّــوا والدنــا بشــرى ســارّة يزرعــوا فــرح٬ 
ســالم ورجــا الــرب يســوع مطــرح مــا بيكونــوا.

Ambiance de vie ليلى زغيب و
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زّوارنــــا والمتطّوعين
تا  البوشرية  األقدسين -  القلبين  مدرسة  من  زارونا كمان طالب   *
يتعّرفوا على سيزوبيل ورسالتها. اإلبتسامة على وجههم عرّبت عن إمتنانن 

خمتلف  عن  تقرير  حضروا  وقتا 
أوالدها  مع  سيزوبيل  نشاطات 
ونطاق  التنوع  وبفضل  وشبيبتها. 
مع  لقاء  إلن  الواسع٬ كان  عملنا 
شبيبة الCAT وساعدوهن مبشغل  

»البيكويل«٬ غّنوا وفرحوا سوا.

 Antonine Sisters مدرسة  من  زوارنا كانو  هالشهر كمان   *
وبراجمها  سيزوبيل  على  تعّرفوا   .EB8 تالميذ  هاملرة  بس   School
يلي كانوا  البيض  عن  التفتيش  بلعبة   إنو  واحللو  رسالتها  وركائز 
تالميذ املدرسة حمضرينا٬ قدروا الطاّلب يطبقوا كل اللي مسعوه منا 
يتساعدو  عم  والدنا  مع  بإيد  إيد  اإلختالف... كانوا  قبول  عن 
زّوارنا ووالدنا  بلعبة بسيطة جّسدوا  العيد٬ وهيك  بيض  تا جيمعوا 

جوهر رسالتنا. 
وطالب  إدارة   ٬Antonine Sisters School الـ مدرسة  منشكر 
ومنتمىن إنو يللي ملسناه عندن ينمى ألّنن أكيد جيل بيوعد ببكرا 

أحلى.

 BAU جبامعات  الطب  طالب  مع  ثابت  موعدنا  داميا٬ً  متل   *
الشباب والصبايا على  يتعّرفوا  إنّو  اللي هدفو  AUB. هاللقاء  والـ 
رسالة سيزوبيل وبرامج عملها٬ هّوي كمان مساحة تا يطرحوا كل 
تساؤالتن وحيملوا رسالة فحواها إنّو شو ما كانت اإلعاقة وال ممكن 

متّس بكيان اإلنسان.
AUB BAU

طالب  جرانا  زيارة  من  أحلى  يف  وشو  للجار  اجلار  بيقولوا   *
مدرسة مار يوسف - عينطورة يللي كل سنة بيجوا بوجوه جديدة 

ليتعرفوا علينا ويقّضوا وقت معنا. 
التالميذ حمضّرين  تعّرفنا ولعبنا سوا  وكانو  اللقاء معن حلو٬  كان 
مشهد متثيلي بفرجي نظرة الناس كيف بتأثّر على الشخص املصاب 
بإعاقة وخرّبونا كيف من بعد زيارتن لعنا تغّرت نظرتن وفهموا إنّو 

هّي كمان ِفنُي يساعدوا تا يغرو نظرة اجملتمع.
ويف أفضل من إنو خيلص لقاءنا بقداس رفعنا يف نوايانا  كإخوة عنا 
أب واحد وطلبنا منو يزرع نظرتو فينا تا حنب كل إنسان مني ما 

كان وشو ما كان ؟

بأول زيارة إللن على سيزوبيل تالميذ مدرسة المخلص - سهيلة٬ 
يتعّرفوا على سيزوبيل وشبيبتها. كان لقاء ملفت ألّنن  هدف لقاءنا 
كانو عم يطرحوا أسئلن برباءة ومن دون ما يزينوا السؤال بعبارات. 
كانوا بكل بساطة منطلقني من رغبن يتعّرفوا على اآلخر املختلف. 
وكمان متّيز اللقاء مبعلمة العريب باملدرسة السيدة »سمر عازار« اللي 
كانت من فريق عمل سيزوبيل لسنني. شاركت التالميذ خبربهتا بعيلتنا 
وشو كان أثر سيزوبيل على حياهتا. من بعد ما اكتملت الصورة ختمنا 

باأللعاب واألغاين ولقمة طيبة كانوا التالميذ جايبينا معن.
منشكر إدارة املدرسة على وعيها على أمهية منو األجيال من خالل فن 
التعامل مع اإلنسان يللي بيسمح لكل األفراد تتقّبل بعضا وتتكامل.

قســم الــزوار واملتطوعــني



-11-

زّوارنــــا والمتطّوعين - تابع
* بالدين كال ما يف أحلى من األصحاب  وكيف إذا كانو هلقد 
أوفيا متل أصحابنا  من أسراليا السيد طوني خيسي وزوجته يللي 
صرلن أكر من ثالثني سنة بيدعموا قضّيتنا  ومتل كل مرة بيجو 
ضحكات  ويشوفوا  علينا  ويتطّمنوا  يزورونا  حبّبوا  لبنان  على  فيا 

والدنا وشبيبتنا عن قرب.
واهلل  داميّا  فيكن  وسهال  أهال  منقّلن  ِفنُي  فرحتنا  قد  على  وحننا 
تبارككن وتشكركن على  أمثالكن والعدرا  ياكن ويكّر من  خيليلنا 

كل شي عم تعملوه معنا وكرمالنا.

Dynamique et aimable, «Mariam» nous a introduit à son 
amie «Leila», impatiente de savoir plus et d’aider.
Toutes les deux nous ont soutenus à l’atelier de chocolat 
lors des préparatifs de notre exposition de Pâques et ont 
tout de même été bénévoles au brunch, dans l’accueil et la 
vente des cartes de Tombola.
Un grand Merci d’avoir cru en notre mission, d’avoir vou-
lu nous aider bénévolement et d’avoir aussi parrainé 2 de 
nos enfants.

Volontaires

العائلة   مدرسة  نّظمت  المجتمع«  نخدم  »معًا  حتت شعار 
المقدسة الفرنسية - جونية هنار بيسمح لتالميذها يتعّرفوا على 
املؤسسات اإلجتماعية حلى تنّمي فنُي حّس مسؤولّية جتاه اجملتمع 

ويعرفوا أمهية دورن. 
وألن شغلنا مع اجملتمع هو جزء أساسي من رسالتنا٬ وألن تعاوننا  
مع مدرسة العائلة املقدسة صار إلو سنني٬ كان من الطبيعي نلّب 
عن  املدرسة  قبل  من  زغر  بعرض  بّلشنا  ممّيز٬  هنار  الدعوة. كان 
يللي  الطالب  على  شهادات  توزّع  بعدا  ومن  هاملشروع  أهداف 

عملوا ساعات تطوّع السنة املاضية.
جمموعة كّنا  وكل  جمموعات  خلمس  الطالب  تقّسموا  بعدا٬  من 
عم خنربا عن رسالتنا وبراجمنا وباألخص عن جماالت التطوّع معنا  
بالصيف وكان الطالب عم يسمعوا بانتباه وكمان يسألوا أسئلن 

بإهتمام. 
هالتعارف رح يسمح للطالب خيتاروا املؤسسة يللي حبّبوا يتطّوعوا 

كل  ويعيشوا  بالصيف  معها 
بيقدر  كيف  زاويته  من  واحد 
»ميشال  وكمان  جمتمعو.  خيدم 
حنا« املتطوّع يللي رافقنا  هبيدا 
حبماس  خيرب  عم  كان  النهار٬ 
ويشجع  معنا  مشواره  عن  كبر 

الطاّلب يعيشوا هاخلربة.
منشكر إدارة املدرسة على هاملبادرة 

احللوة وعلى هالنهار الناجح.

قســم الــزوار واملتطوعــني



مرحبا٬ اليوم رح نعّرفكن على إشارات فصل الّربيع.

فصل : تي الّذراع باإلجّتاه 
العامودّي٬ إقفال أصابع اليد٬ 
حتريك الّذراع بشكٍل دائرّي.

فصل الربيع : 
مجع إشارتني : فصل+ وردة.

وردة : وضع قبضة اليد أمام 
األنف٬ الّتنّفس بقّوة )شهيق قوّي( 

لإلشارة إىل تنّشق رائحة الوردة.

باقة ورد: 
فتح الّذراعني ومجعهما من 
خالل اليدين أمام الّصدر 

عطرة : 
فتح اليد ووضعها على اخلّدين٬ 

إنزال األصابع وإقفاهلا تدرجيّيا للوصول إىل الّذقن.

رائحة : اإلشارة إىل األنف من 
خالل الّسبابة٬ التنّفس بقّوة )شهيق 

قوّي( لإلشارة إىل تنّشق رائحة 
الوردة.

عصفور : 
مّد الّذراعني جبانب اجلسم٬ رفعهما وإنزاهلما لإلشارة إىل جاحني العصفور. 
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Plateau Technique - إشارات العالج اللغوي
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Article médical

Une douche corporelle on la prend tous les jours, une 
douche nasale on y pense moins pourtant elle nous protège 
des infections ORL et améliore le bien être respiratoire.

1. A quoi sert la douche nasale ?
Une douche nasale a plusieurs intérêts :
- Elle prévient et traite les infections rhinopharyngées.
- Elle améliore le bien-être respiratoire (respiration, 
odorat) face à la pollution environnementale par 
élimination des particules qui se déposent sur la 
muqueuse et qui occasionnent une inflammation locale,
- Elle limite les allergies aériennes en empêchant le 
déclenchement de la réaction allergique locale nasale,
- Elle restaure l’activité physiologique nasale (filtration, 
drainage, immunité...).

2. A Quelle fréquence effectuer une douche nasale ?
Cette douche est réalisée par un liquide salé isotonique. 
Ce liquide  n’est pas toxique et n’entraine aucun échange 
avec l’organisme, pour cela il n’y a pas de limite théorique 
au nombre de douches quotidiennes.
- Quand cette douche s’impose, elle sera effectuée en 
moyenne deux fois par jour (matin et soir) et suivi de 
mouchage (Certaines pathologies chroniques nasales né
essiteront 3 à 6 utilisations quotidiennes).

3. Comment réaliser la douche nasale ?
a) Se pencher légèrement au dessus d’un lavabo
et tourner légèrement la tête.
b) Adapter l’embout du rhinolaveur (lavage de 
la muqueuse du nez) sur la narine supérieure.
c) Incliner votre rhinolaveur et laisser l’eau s’écouler dans 
la narine supérieure et ressortir par la narine inférieure. 
d) Pour éviter un écoulement vers la gorge : 

• bien respirer par la bouche.
• ne pas incliner la tête en arrière. 

e) Vider le liquide du récipient
f) Interrompre la manœuvre, laissé l’eau du nez s’écouler 
dans l’évier, purger l’excédant en mouchant doucement, 
sans pincer les narines.
g) Adapter et recommencer la manœuvre (point 1 à 5) 
pour vider la fin du récipient par l’autre narine.
h) Compléter le lavage du nez par un dernier mouchage puis 
des manœuvres de reniflement bruyantes (faire le cochon).

Unite Respiratoire - Plateau Technique

La douche nasale الفصــح مبعــرض  للســيزوبيل  بأصدقــاء  نلتقــى  تعودنــا  ســنة  متــل كل 
اجمليــد. وهالســنة كان اللقــاء بـــ »ال مارينــا« – ضبيــه علــى مــدى 3 

بـــ ٬15 16 و17 آذار 2016. أيــام 
يللــي  ومدربــني٬  شــبيبة  مــن  الســيزوبيل  وجــود كــورال  واملميــز كان 
أضــاف جــو مــن الفــرح والطــرب واملوســيقى احللــوة... باإلضافــة إىل 
حضــور مجيــع أعضــاء اللجــان اللــي كانــوا حّدنــا متــل مــا عّودونــا بــكل 
طاقاتــن ومشــاركن الفعالــة مــن خــالل إشــراك معارفــن وأصحابــن٬ إميانــاً 

منّــن بقضّيتنــا وبرهــان علــى إنتمــاؤن لعيلتنــا.

بفــرح٬  شــاركوا  يللــي  الفندقيــة  مبشــغل  شــبيبتنا  ننســى  مــا رح  وأكيــد 
علــى  وتوجيهــن  الضيــوف  اســتقبال  مهمــّن  وكانــت  حبمــاس وجبديّــة 
طاوالتــن٬ بيــع التومبــوال. وأكيــد كان وجــودن مميّــز خــالل هاملعــرض.

معرضنا السنوي

مسرة رومانوس - قســم التســويق

نايــال تامــر - مشــغل الفندقيّــة
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عيد ميالد أفراد من عيلتنا
رميا الطقشي
روال فرنسيس
طوين يوسف
ميشيال ضو
ماري بركات

مارسيل مالح

نظرة شلفون
جيزيل زوين

الياس ايب صاحل
الني سعد

جيسي اخلوري
بولني العلم

1  أيار
1  أيار
3  أيار

10 أيار
13 أيار
14 أيار

14 أيار
18 أيار
23 أيار
26 أيار
27 أيار
27 أيار

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

أخبار عيلتنـــا
مــربوك للزميل

حمــدي عبــد الحميدي
والدة ابنتــه كاريمــان

أهلل يعّيشــها وتــرىب بداللكــن

مبناسبة األعياد كان يف عنا كتر أفكار جديدة ومميزة. هاألصناف كالّ 
موجودة مبعارضنا. ما ترّددوا٬ ناطرينكن.

رضا السخن - مشغل البسكويت والشوكوال

فكرة لهديّة

بطاطا مشويّة
المقادير: كيلو بطاطا نظيف وُمقّطع بالطول 
اخلاصة  األعشاب  هبارات  مقشر٬  وغر 
موزاريال٬  تشدر٬  جبنة  من  قلياًل  بالبطاطا٬ 

زيت زيتون.
التحضير:  طريقة 

بقليل  وُتدَهن  تـَُقطَّع  البطاطا٬  تُغَسل   -1
من زيت الزيتون. 

2- نرّش 20غ من البهارات على البطاطا 
بعد الزيت وخنلطها جيداً.

3- نضعها بالفرن حى النضج ونزيد اجلبنة  
وهي ساخنة.

4- نقدمها مع سلطة اخلس.
مراي زغيب - قسم املتابعة اإلجتماعية

مأكوالتنا أطيب مع منتوجاتنا

أحلــى تمنّياتنا
والضغــط  العجقــة  رغــم 
داميــاّ منالقــي وقــت لنحتفــل 
وهيــك  ببعضنــا٬  ونفكــر 
فريــق الشــوكوال مــا نســي عيــد 
ميــالد مديرتنــا »إليزابيــت«٬ 
بيــار  الشــيف  عنــا  فــكان 

وحممــود  يللــي حّضــروا غاتــو لــكل مناســبة. عقبــال امليــة إليزابيــت 
العمــل. أفــراد  مــن كل  ســعيد  مشــغل الشــوكوالوعيــد 

هم في قلب اهلل، حيث الحب هناك يسكنون
أحر التعازي  للزميل »سـيمون كايــت« لوفــــــــاة والدتــــــــه

* أحلــى عيديــة ولفتــة مميــزة 
هنارنــا  خلّــت  اإلدارة  مــن 
عيــد٬ وقلوبنــا تضــوي.  كلمــة 
ألنــو  بتكفــي٬  مــا  شــكر 

تقديــرن وحمبــن إللنــا مــا إلــن مثيــل. الســيزوبيل٬ متــل كل أم٬ هيّــي  
مدرســة بالعطــاء٬ انشــاهلل عالطــول بتبقــى وبتســتمر وكل ســنة منعيــد 

قلبنــا. مــن كل  منشــكركن  ســوا.  

فريــق العمــل والســيدات املومسيــات يف مشــغل الشــوكوال


