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البابا يعطــي للكنائس الكاثوليكية
للصوم مفهوماً جديداً 

قال البابا فرنســيس عرب تويرت : 

» نعيــش يف مجتمــع يضع اللــه جانباً، وهذا يؤّدي، يوماً بعد يوم، 

إىل تخدير القلب، أي إفقاده اإلحســاس والوعي«.

وأعطــى البابا للكنائــس الكاثوليكية مفهوماً جّدياُ للصوم :

  1- صم عن حكم وإدانة اآلخرين واكتشــف املســيح املوجود فيهم.

  2- صــم عــن قول كلامت جارحة ومحّقرة وامــأ فمك بجمل وكلامت تفيد 

وتشفي 

       اآلخريــن.

  3- صم عن التذّمر وامأ حياتك من عرفان الجميل والشــكر.

  4- صم عن الغضب وامأ نفســك بالصرب.

  5- صم عم التشــاؤم وامتلئ بالرجاء املســيحي.

  6- صــم عن القلق املفــرط وامتلئ من الثقة بالله.

  7- صم عن التشــّي واعِط قدراً وقيمة لعظائم الحياة.

  8- صم عن االســتياء من اآلخرين وامأ قلبك بالتســامح.

  9- صم عن الحقد وامأ نفســك من طول األناة عىل اآلخرين.

10- صم عن اإلحباط والرتاخي وكن ممتلًئا من حامســة اإلميان.

آمــــني.
مبارك صوم 

همزة وصل
    نرشة إخبارية شهرية                شــبـــاط 2017

من أقوال إيفون شامي: 
املصابة  لشبيبتنا  املجال  يف  اإلفساح 
يرافقونهم  الذين  وللمعافني  بإعاقة 
الحياة  اختبار  خالل  من  ليعلنوا 
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وأن دور شبيبتنا املصابة ال يقترص عىل 
تلقي الخدمات من املعافني وحسب، 
لكل  تكشف  ورسالة  شهادة  هو  بل 
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عيد املحّبة

    PHPعيــد املحبة عند الـ
األربعــاء 15 شــباط 2017 مــا كان 
ــرا  ــوب الحم ــا. القل ــادي عن ــار ع نه
منتــرشة ويــن مــا كان، واألحــىل مــن 
ــني  ــوا البس ــل كان ــبيبتنا يل ــك، ش هي
لــون أحمــر وعيونــن عــم تضــّوي 
ــا وانبســطنا ســوا  ــرح. رقصن ــن الف م
أجمــل  قّضينــا  األلحــان،  أحــىل  ع 
لقمــة  جمعتنــا  وأكيــد  اللّحظــات 
كانــت  امللفــت    . طيّبــة  غــداء 
الجملــة الــّل اختتمنــا فيــا نهارنــا 
ــة: ــا اليومي ــعار بحياتن ــا كش وحاملين

»La mesure de l’Amour c’est d’aimer sans mesure«
وحدة اإلعاقة الجسدية

ســيزوبـيـل عهُد حبًّ ووفاء ونحُن  CAT عىل العهِد باقون

مركز املساعدة بالعمل

لفتة زغرية
نهــار 14 شــباط هــوي عيــد الحــب ونحنــا بعيلــة ســيزوبيل 
ــوان مســريتنا مــع بعــض. ــي عن ــل هيّ ــا يل ــة داميً ــا املحب بتجمعن
حبّــوا شــبيبتنا بهالنهــار إنـّـوا يشــتغلوا بطاقــة معايــدة وكل واحــد 

مّنن يقدمو للشــخص الل بيحبّو. 
ومبــا إنــوا هاملناســبة عيــد األخــوة واملحبــة 
الصادقــة والعيلــة املتامســكة، حّضنــا قلب 
ــّل  ــب يض ــل هالقل ــىل أم ــا ع ــري بإيدين كب
جامعنــا إيــد بإيــد بــكّل اإليــام لنكّمــل 

حب يســوع فينا.  
وأكيــد مــا نســيوا شــبيبتنا يعيّــدوا ســيزوبيل 

بعيــد الحــب ويزرعوهــا بقلــب كبري.

مركز املســاعدة بالعمل - مشغل كفرحونا

أطيــب قلب، أحىل قلب وأنقى قلب!
هيدا مّنو شــعار وال شــعر، هيدا قلب والدنا الكبري.

ميكــن مــا بيعرّبولنــا عــن حــّن بالكلمــة، بــّس البســمة يــّل 
مــا  كّل  وجوهــن  عــىل  بريســموها 
شــافونا بتكفينــا لنعــرف شــو يف بقلــن 
وبتعطينــا القــّوة والحكمــة لنعــرف 

معــن. نتعامــل 
ــى نعرّبلــن  يف أجمــل مــن هاليــوم لحتّ

بدورنــا عــن حبّنــا الكبــري؟
نحنــا بوحــدة الشوشــو لبســنا األحمــر 
والدنــا  طريقــة  عــىل  واحتفلنــا 
ــا  ــوا، رقصن ــا س ــز. لعبن ــار املميّ بهالّنه
ســوا واحتفلنــا ســوا، انبســطنا كتــري ملـّـا 

شــفنا البســمة عــىل وجوهــن.
تشــوف  إنّــك  مــن  أحــىل  يف  ليــش 

تضحــك؟ عــم  محبيّنــك  وجــوه 
وحدة الشوشو*

    Smiley Mizo عيــد املحبة مع
عيــد املحبــة عيــد مميّــز بالســيزوبيل . منحتفــل فيــه كبــار وزغــار 
ــز الزم يــرتك أثــر  تــا نعــرّب عــن حبنــا لبعضنــا. وألن هالنهــار مميّ

بقلــوب والدنــا و بذاكرتــن.
ــش االحتفــال مــع Smiley Mizo  أغــاين ورقــص عــىل أحــىل  بلّ
ــع  ــت م ــوم وكّمل ــا الـــ»Penguin«  املهض ــل أحياه ــان ال االلح
Ronald Mcdonald الشــخصية الــل عــرّبت عــن حبّهــا الكبــري 
ــن  ــة وجوه ــىل والدهش ــمة ع ــة، البس ــمت الفرح ــا، ورس لوالدن

ــامن . ــا ك ــاركوا فيه ــّل ش ــة ي ــحرية والبهلوانيّ ــاب الس باأللع
ــذ.  ــب ولذي ــري طيّ ــّدم »Mc Donald« غــداء كت ــة النهــار ق بنهاي
منشــكرن عــىل هالنهــار الحلــو ومنتمنالــن إيـّـام كلهــا فــرح، حــب 

واســتمراريّة.

القسم الرتبوي 

* الشوشو: برنامج األوالد املصابني بإعاقة جسديّة و/أو ذهنّية شديدة
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أخبار والدنا وشبيبتنا

نـهـفــة
»جيــو« عمــرو 4 ســنني عــم يتحــدث مــع 
املربيّــة »جويــا« خــالل الروتــني الصباحــي.

  bébé ســألها: شو بّدك تسّمي الـ
.Rhéa »جاوبتو: »ريا

برّد بتعّجب: ســّميها جويا الزغرية أحىل.

وحدة التدخل املبكر

قصص من تأليف شــبيبتنا
مفعمــة  صبيّــة  ســليم«  »جــوي 
تعــرّب  حبّــت  والحيويــة،  بالحــب 
ــا  ــو عــىل طريقته ــن الحــب ومعنات ع

الخاصــة.

الحياة أوكسيجني 
ــر،  ــخص آخ ــان بش ــو اإلمي ــّب ه »الح
فاإلميــان مــن دون حــّب هــو ناقــص، 

والحــّب مــن دون إميــان ناقــص.
والحــّب يكــون بــني متزّوجــني، مخطوبــني، أب وابنــه، أّم وابنتهــا، 

تلميــذ ومّعلّمتــه...
ــه، فهــو  ــه ال ميكــن العيــش مــن دون الحــّب ال يقــّدر بثمــن وألن

ــاة«. ــيجني الحي أوكس
وحدة اإلعاقة الجسدية

تحية شكر
»أرســي لنا أشخاصاً بحسب قلبك«

حطِّــت العــذرا بدربنــا شــخص مميَّــز، 
ــل  ــا لحــود« ال ــا بالعمــل »ريت زميلتن

منوجهــال كلمــة شــكر بإســم والدنــا.
ــت األوالد  ــا تقبّل ــت حضوره ــن وق م
ومــا برتفضلــن طلــب، وهّنــي بــدورن 
ــرة،  ــاع، مثاب ــا. إندف ــا وتقبّلوه حبّوه
ــا  ــة م ــر والضحك ــا يف تذم ــب، م ترتي

ــا. ــارق وجهه بتف
العــدرا ترّدلــك أضعــاف وأضعــاف مــن الفــرح الــل عــم تزرعــي 

حولــك.
وحدة التوّحد

إلك فقدة نجم
ــك،  ــري علي ــا كت ــا بالن ّن ــاك طمَّ ــت زرن ــّس وق ــم، بَ ــتقنالك نج اش
ألــف حمدللــه عــىل ســالمتك، ونحنــا ناطرينــك حتّــى نرجــع 
ــدون مــا يكــون مطرَحــك بالّصــّف فــايض. ــا ســوى ب نجتمــع كلّن
ــّل  ــة يَ ــه عــىل املحبّ ــة عنــدك ومنشــكر الّل ــا بالّصبحيّ ــري فرحن كت

ــا. ــا ببعضن جامعتن

وحدة اإلعاقة الفكريّة

يــّي بّدو يتعّرف أكرت علينا 

بّدو بأحىل لعبة يشــاركنا 

وتــا يحصل عىل هدية تذكرّه فينا

عالـ .U.S.P يالقينا 

نهار 20 آذار 2017 الســاعة 10٬30 ق.ظ

أســاميكن بال Bocal صاروا، ووالدنا رح يختاروا مني 

الشــخص يلّي رح يحل الربيع بداره.

وحدة التدّخل املبكر

SCOOP

عّمر يا معلّم العامر وعّي حارتنا
ــا   ــا قّدامن ــار منحطّ ــا. الحج ــق عّن ــناها بالطّاب ــدة بلّش ــة جدي حّص

واملــربد منمســكو بإيديناتــا نخلّــص آخــر 
ــا...  ــنة تحفتن الّس

ــه  ــن خالل ــل م ــدا نشــاط »النحــت« ال هي
عــىل  منتعــرّف  الشــغل،  عــّدة  منلمــس 
الرجرجــات  مــع    منفاعــل  الحجــرة، 

والحجــرة. تعبنــا  غــربة  ومنمســح 

وحدة الشوشو
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مشاويرنا عّبت عيوننا فرح
مشوار مننطرو

مــا بتمــرق الســنة بدون ما نــزور الـــPit Stop. هاملطرح منحّســو 
متــل بيتنــا، أصحابــو والعاملــني فيــه متــل أهلنــا وأخوتنا. 

بابتســامنت  داميــاً  حارضيــن 
املميــزة  وخدمــنت  الحلــوة 
حتــى نكــون نحنــا فرحانــني. 
ــىل  ــا ع ــن كل قلبن منشــكركن م

كل يش. 

مركز املساعدة بالعمل

وحدة التدّخل املبكر

 Pomme, pomme d’Api
مبناســبة عيــد   Pomme d’Api حضانــة   مــن  تلقيّنــا دعــوة 
ــن  ــع أوالد م ــالط م ــب واالخت ــرّف، اللع ــة، للتع ــة والصداق املحبّ

ــر. ــس العم نف
انطلقنــا مــن ســيزوبيل والــكّل مبســوط ومتشــّوق لزيــارة حضانــة 

.Pomme d’Api
بأحــىل هيصــة اســتقبلنا الـــ Clown : بالونــات ملّونّــة ووجــوه 
ــا  ــوا مــن والدن ــوا عــم يتقربّ ــة كان ــكّل محبّ ــكّل٬ وب عــم تضحــك لل
وهدفهــم الوحيــد هــو راحتهــم وســعادتهم. ألعــاب٬ أغــاين٬ رقــص 

ــم. ــع كل األوالد ببعضه ــم تجم ــت ع ــك كان وضح
ــكّل األوالد  ــا ل ــة األبون ــد مبارك ــب بع ــدا طيّ ــا بغ ــا زيارتن ختمن
ــا  ــا وّدعن ــا كلن ــذكار وصــورة جمعتن ــل ت ــالة ليســوع. وبأجم وص

ــتنا. ــم ملؤسس ــب بزيارته ــاء القري ــل اللق ــىل أم ــا ع بعضن
.Pomme d’Api أخرياً شــكر كبري من القلب إلدارة الـ

Bouboule, mon bonhomme de neige
تكرج كرج طابــة  بيضــاء      
وعىل املرج عىل الســهل       

رّجال من الثلج... لِْم إهدا بشــوفوين   
   La La La La  ع فقــرا    La La La La

وحدة التدّخل املبكر

وحدة التوّحد

بالطبيعة  مشوار 
مــن بعــد فــرتة طويلــة مــن الــربد ، حــّل طقــس داىفء، وتــا 
ــض  ــن البع ــب م ــة بطل ــا بالطبيع ــات رحن ــن الشمس ــتفيد م نس

ــا. ــن والدن م
مــا تتخايلــوا فرحــنت واســتمتاعن بأشــعة الشــمس، الطقــس 
ــا بنشــاط. ــا نهارن ــا وكّملن ــك رجعن ــو وبجــامل الطبيعــة. هي الحل
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زيارة تعارف

ــا مــع طــالب مدرســة »ســيدة مشموشــة«  بـــ 8 شــباط كان موعدن
صــف األول ثانــوي يلــل حبّــوا يزورونــا ويتعرفــوا علينا وعىل رســالتنا.

حــّضوا لوالدنــا نهــار مميــز مليــان بالنشــاطات الرتفيهيــة، لعبــة 
ــالة  ــام بص ــة... وكان الخت ــغال يدوي ــاين وأش ــاب، أغ ــارف، ألع تع
شــكر مــع األبونــا وأكيــد والدنــا مــا نســيوا يشــكروا زوارنــا 

وقدمولن كارت شــكر من شــغلن. 

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

مًعا نصّي

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

ــدو  ــاروا 40 وبع ــا« ص ــا »حن ي
مــا حــدا مصــّدق، ال بســيزوبيل 
»زبديــن«،  بضيعتــك  وال 
انتقلــت  بيناتنــا  مــن  إنّــك 
األبــرار  مــع  بالســام  ورصت 

يقــني. لصّد وا
بعيلتــك ســيزوبيل، نحنــا وأهلــك 
بالقــداس  تشــاركنا  وقرايبــك، 
عــن راحــة نفســك نهــار االثنــني 
6 شــباط 2017. أبونــا جــوزف 
داغــر  جــورج  وأبونــا  ســلوم 
عــن  خــرّبوا  رعيّتــك  كاهــن 
فرحــك،  احرتامــك،  محبتــك، 
خدمتــك وإلتزامــك املســيحي.

ــك  ــنت، عاّمت ــفت دمع ــا نش ــك م ــك وإّم ــاروا 40، بيّ ــا، ص ــا حن ي
ــن. ورح  ــي حيات ــت معبّ ــك كن ــني ألن ــل الضايع مســتفقدين ومت

ــطينوس : ــار أغوس ــل م ــول مت نق

»إمســح دموعك وال تبِك إذا كنَت تحّبني. املوت ال 
يشء، إّنــا قــد انتقلُت فقط إىل الجهة األخرى«.
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 خواطر للتأّمل
• قــّرر يوًمــا ســكان القريــة أن يُصلـّـوا مــن أجــل املطــر، ويف اليــوم 
املُقــّرر للصــالة،  حــض الجميــع لكــن شــخًصا واحــًدا فقــط أحــض 

معــه ِمظلـّـة... هــذا هــو اإلميــان.

ــن  ــك ل ــم أنّ ــه يعل • عندمــا تدفــع بطفــل يف الهــواء، يضحــك ألنّ
ترتكــه وســوف تعــود وُتســك بــه... هــذه هــي الثقــة.

• كّل مســاء نخلــد إىل الّنــوم مــن غــري أي ضامنــة أن ننهــض 
ــه لنســتيقظ...  ــا املنبّ أحيــاء يف الّصبــاح التــايل، لكّننــا نضبــط دامئً

هــذا هــو الّرجــاء.

ــا نجهــل  ــط ألشــياء عظيمــة لنقــوم بهــا يف الغــد، مــع أنن • نخطّ
ــا أمــور املســتقبل... هــذه هــي الّثقــة األكيــدة. تاًم

م يف الّســن« كُتــب: »لســت يف الّســتني  • عــىل قميــص رجــل ُمتقــدِّ
ــا شــاّب عمــري 16 ســنة مــع 44 ســنة خــربة«... مــن العمــر، أن

تلــك هــي ذهنّيــة الرابــح.
Ambiance de Vie

مسرية نحو الحياة
»الُخبــُز الذي تحفظــه يف املَخبأ، هو ُملٌك للجائعني، 
والثّوب الذي تُقِفل عليه الخزانة، هو ُملٌك للُعـــراة

والحذاء الذي يَتلف عندك، هو ُملٌك للُحـــفاة،
والّذهب الــذي تَدفنه، هو ُملٌك للُمحتاجني.

فأنت ُمجِحٌف بحقِّ الذين تستطيع أن تسّد حاجتهم وال تفعل«
باسيليوس( )القّديس 

هــذا معنى التخــّي والعيش برشاكة مع اآلخر يف زمن الصوم، 
ليكون زمــن إصغاء للذات وتجديد القلوب،

فتصبــح كّل تجربــة أو صعوبــة نـّـر بهــا، تحــّد مــن أجــل إنســان 
أقــوى، مــن أجــل إنســان متجــّدد    

ــن  ــاه يف زم ــا تنين ــذا م ه
الســنة،  هــذه  الصــوم 
فتكــون لنــا بدايــة جديــدة 
وإمتــالء مــن الكلمــة، مــاء 

ــاة.  الحي
يف أول أســبوع تأملّنــا بآيــة 
: »ليــس بالخبــز وحــده 
ــكل  ــا ب ــان إّن ــا اإلنس يحي
فــم  مــن  تخــرج  كلمــة 

اللــه« )متــى 4،4(.
ــإن  ــريتنا، ف ــد مس ــو قائ ه

أردنــا، فعلينــا أن نتجــرّد إلســتقبال وســامع مــا يطلبــه مّنــا، 
ــداً. ــع أب ــال تضي ــوب املســتّعدة ف ــا يف القل فتأخــذ الكلمــة مكانه

هــذا مــا ســنقوم بــه يف األســبوع الثــاين بحســب اآليــة : »إنطلــق 
ــك«   ــي أري ــك إىل األرض الت ــت أبي ــريتك وبي ــك وعش ــن أرض م

ــن )12 .1 (. ــفر التكوي )س

كام وأننا نتشــبّه دامئاً بصفات مريم ومقصدنا لهذا الشــهر: 

يا ســلطانة املالئكة إســتمّدي لنا من الروح موهبة الفهم
يك يســتنري عقلنا وتتطابق أعاملنا مع إمياننا    

Ambiance de Vie - دويل غريــي

 Prière pour le temps de carême
 Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre,
 de nos convoitises et de nos complaisances, de nos
 vanités et de nos richesses, délivre-nous de la crasse du
 Cœur, de l’envie, de l’ambition malsaine, de l’hypocrisie.
 Délivre-nous de la rancune et des arrières pensées, de
 tout esprit de calcul et de concurrence, délivre-nous de
la colère et de l’agressivité, de l’orgueil et de la vanité.

 Délivre-nous des tentations de la violence.
 Délivre-nous des tortures et des assassinats. Fais de nous
 Seigneur, des hommes de la réconciliation, libérée toute
 hargne, incapables d’injures, détachés de tout, même de
 nos idées, libres de tout même de nos habitudes, nous
 calculons, nous jugeons, nous condamnons, tandis que
 Toi, Seigneur, Tu pardonnes et Tu fais confiance.
 Tu mises tout sur l’Amour et sur la Liberté. Dieu de
 tendresse et de générosité, d’accueil et de gratuité,
 communique-nous la folie de ta miséricorde.
Change nos cœurs en ce temps de carême... Amen.

Département Marketing

ــع  ــد م ــا عــىل موع ــاً، كن ــل دامي مت
الطــب  طــالب  األعــزاء  زوارنــا 

  .AUB والـــ   BAU بجامعــات 
ــو يتعرفــوا  هاللقــاء الــل هدفــو إنّ
رســالة  عــىل  والصبايــا  الشــباب 
ســيزوبيل وبرامــج عملهــا هــّوي 
تــا يطرحــوا كل  كــامن مســاحة 
تســاؤالتن ويحملــوا رســالة فحواها 
إنــو شــو مــا كانــت اإلعاقــة وال 

ممكــن تــّس بكيــان اإلنســان.

- واملتطّوعني  زّوارنــــــــا 

  BAU

قسم الزوار واملتطوعني

AUB
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Plateau Technique - إشارات العالج اللغوي
مرحبا، بهيدا العدد من همزة وصل، رح نعرّفكن عىل إشارات بعض »املهن«.

معّلمة :  رفع اليد قليالً، إقفال 
األصابع لإلشارة إىل إمساك القلم. 
تحريك املعصم باالتّجاه األفقّي 

للّداللة أىل كتابة املعلّمة عىل اللّوح.

معاجل إنشغايل :  إمساك اليد 
اليرسى باليد اليمنى ومّدها نحو 

األمام.

طبيب : إبعاد اليدين عن 
البعض وتقربتهام  بعضهام 

إىل األذنني، لإلشارة إىل وضع 
عليهام. الساّمعة 

معاجل فيزايئي : الّداللة عىل 
الرِّجل من خالل اليد.

معاجل لغوي : وضع اإلصبع عىل األذن ثّم وضع اإلصبع أمام الفم 
وتحريك الشفاه لإلشارة إىل إصدار الكلامت.

سكريرت : مّد األصابع ووضعها 
عىل الطّاولة. تحريك األصابع 
قليال لإلشارة إىل الكتابة عىل 

الكمبيوتر.

حاّلق : إقفال األصابع، مّد السبابة 
والوسطى لإلشارة إىل إمساك املقّص. 

وضع اليد عىل الشعر وتحريك 
األصابع للّداللة عىل قّص الشعر.

طّباخ : إقفال قبضة اليد ووضعها أمام الجسم. تحريك اليد بشكل 
دائرّي لإلشارة إىل تحريك الطّبخة.

موسيقّي : إقفال األصابع ومّد السبابة من كّل يد. 
وضع اليدين أمام الجسم وتحريكهام قليالً. 

جنّــار : فتح أصابع الكّف ومّدها نحو الخارج. تحريكها من األمام 
إىل الوراء لإلشارة إىل قطع الخشب باملنشار. 

سائق : إقفال القبضتني ووضعهام أمام الجسم. تحريكهام قليالً 
لإلشارة إىل قيادة السيّارة.

منشــكركن ومنشــوفكن ابلعدد اجلايي.
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مندويب الربامج : نايال تامر، ليىل زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد، 
تانيا جرجس، دولل غريي، حنان سنكري، جييس خليل، جانني شليطا، 
ليليان خويري، سمرية رومانوس، الياس طوق، جورجيت عقيقي، جيسيكا 

رحمة، أنطوانيت أيب رزق، رانيا أسمر.
قسم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا سامحة. 

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2017-2016

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يسكنون
ــمعون  ــان ش ــي وإلي ــمعون عقيق ــا ش ــني ريت ــازي للزميلت ــر  التع أح

ــام. ــاة جدته ــليطا لوف ش

الياس ابو زيد 
تانيا جرجس

كرمل الخوري 
ريتا لحود 

سيلفا شلفون 
كريستني مغري 

رضا السخن 
ليليان زغيب 
عايدة الحداد
غالديس عون 
جهاد جربايل 

  1 نيسان
  5 نيسان
  6 نيسان
  9 نيسان
10 نيسان
12 نيسان

14 نيسان 
19 نيسان
19 نيسان
25نيسان

28 نيسان

عيلتنا أخبار 
عقبال املّية 

باغيت بالزيتون
مالعق   2 طحني،  كيلو  نصف  املقادير: 
كبرية سكر، 1 ملعقة كبرية خمرية،  ملعقة 
صغرية ملح، نصف كوب ماء، 4/3 كوب 
 1  ،purée بكامله  زيتون  زيتون،   زيت 

كوب زيتون بدون نواة.
يتّم  حتّى  املواد  تُخلَط  التحضري:  طريقة 
العجني ويتامسك ثم نضيف كوب الزيتون 

حتّى  دقيقة    30 مّدة  يختمر  العجني  يرُتَك  بكامله.   purée وزيتون 
يتضاعف حجمه. نخبزه بالفرن بحرارة  درجة C 200 مدة 45 دقيقة.

ريتا املري - مشغل اإلنتاج

وصفة صحية مع منتوجاتنا

أخترب معلومايت وأتسىل

ليليــان صقر الخويري - وحدة التوحد

الكلمتــان الضائعتان هام :
معلومــات تدلنــا عــىل ..........................    ............................  !

أفقي :
1.  كل شــخص مصاب بإعاقة أوغري مصاب هو إنســان إذاً هو...

2.  نضعهــا يف خدمة بعضنا البعض...
3.  إننــا مدعــوون للعيش مع بعض كأننا ...

4.   لــه هويــة تتجاوز املظهر الخارجي.
5.   كل إنســان بحاجة أن يعيش مبحبة و...

6.   أحبــك متل...
7.   ينظــر إىل كل مّنا.

8.   تغــّذى بها أجدادنا يف الربية.
9.   نُعطــي ونأخذ .

10. لوالها لكّنا يائســني !
11. نهايــة الحياة عىل األرض .

12. نعمة اكتســبناها ...
13. بقوتــه إنترصنا عىل املوت.

14. حالة تر لتُنضج كل إنســان.

ألف مربوك للزميلة 

كلودين الخازن 

والدة ابنتها تــيـــا. 

ألله يعيشها وترىب بداللكن

ككّل ســنة، ينظـّـم الســيزوبيل الغــذاء الســنوي املقــّرر لفــرتة مــا قبــل 
 »The Legend« ــاء 5 نيســان 2017  يف ــوم االربع ــاد الفصــح ي أعي
- ضبيــه وذلــك بالتعــاون مــع لجــان الســيدات، الشــابات واألهــل 
الذيــن عّودونــا عــىل وجودهــم بجانبنــا مــن خــالل حضورهــم 
مجمــل  يف  وأصدقائهــم  معارفهــم  وإرشاك  الفّعالــة  ومشــاركتهم 

ــاطاتنا. نش
ــل هــذا النهــار معرضــاً ملنتوجــات الســيزوبيل ملناســبة األعيــاد  يتخلّ
مــن شــمع، معمــول، شــوكوال، بيســكويت... وخاصــًة التشــكيلة 

ــر... ــف للبح ــنط ومناش ــف، ش ــن : رشاش ــدة م ــة الجدي الصيفيّ

التمويلية نشاطاتنا 

التسويق قسم 


