
-1-

Chers membres de cette grande famille : SESOBEL,
Un petit mot pour vous redire combien j’étais heureuse en vous voyant réunis 
tous pour me souhaiter un heureux anniversaire.
Ce qui m’a le plus touché c’est Votre Union, Votre Amour et Votre Joie.
Ceci m’a rappelé les mots de Maurice Zundel :

« Le Ciel c’est maintenant, c’est ici, il est en nous. »

Au SESOBEL, chers amis, membres de cette grande famille, nous vivons une 
aventure infiniment passionnante, « celle de révéler Dieu, de le faire entrer 
dans notre histoire, de lui permettre d’inscrire Sa Présence, Sa Présence de 
Lumière et d’Amour dans tous les gestes de la vie.

Car Dieu entre en nous, se tient à la porte de notre cœur, pour transfigurer 
tous les évènements et leur donner un aspect de Lumière et d’Amour.
Prière de garder cette certitude qu’à travers toute notre expérience humaine, 
à travers toutes les difficultés que nous vivons tous les jours, Dieu ne cesse de 
se communiquer à nous à condition que nous soyons à l’écoute de son cœur 
et que nos actions et nos prières jaillissent du plus profond de nous-même 
comme réponse à SA TENDRESSE».

Merci chers amis, vous m’avez révélé par votre présence, que le ciel était là 
à SESOBEL, que cette aventure que nous vivons ne peut être que l’œuvre 
de Dieu tout puissant qui nous révèle par les petits gestes de notre vie 
quotidienne, Son Amour, Sa Tendresse et Sa Lumière par l’intercession de 
Sa Maman et notre maman à tous « Set El Beit ».

Merci...
Fadia Safi

Président Directeur Général

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

Thème de l’année 2016-2017

    نرشة إخبارية شــهرية                كانون الثاين 2017

من أقوال إيفون شامي: 
القدرة  يهب  اإلميان  غذاء  وحده 
من  الحياة،  من  الوقوف  عىل 
ويضفي  اآلخرين  ومن  الذات 
اآلخر  مع  العالقة  عىل  النوعية 

ومع الله. 
وحده اإلميان يفيض بالقدرة عىل 

الحب وهبة الذات. 
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بالحياة  ابتلع  موت  من  مجهول، 
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منحبك مدام صايف - عهد حب ووفاء

اليـــــوم كلنــــــا مجتمعــن
ومبســــوطن فرحـــــانن 
تــا نقلّــك مـــــدام صـــــايف
ــر ــك كتيــــ ــا منحّبــــ نحنــــ

اندفعتــي البــدايــــة  مـــن 
حافــظـــتي وعالرســـــالة 
حملتــي الشــبيبـــة  هــّم 
مكّمــي املســــــرة  وبعــدا 

وي مــا رحنــا وويــن مــا جينــا
لقينــا مــا  مديــرة  متلــك 
ومــســــؤولة حنـــــونـــة 
حازمـــــة والقلــــــب صــايف

الـــ40 الســيزوبيل  بعيــد 
بعيــدك نحــــتفل  عـــــم 
منطلب من أللــه فادي الكون
يطــّول عمــرك وصّحــة يزيــدك

ــك يا فاديا منحب

كلّــك محّبة إنتــــــي

فـــرح وحــــب وإميـــــان 

بقلبنــا إنتــي زرعتي

)عىل لحن أغنية يا حلوة شــعرك داري(

أطفال، شــبيبة وفريق عمل سيزوبيل
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«جــو جــر» عمــرو ۱۹ ســنة من 
املوســيقى والكتابــة.  هواياتــه 
ــب  ــب» بطل ــة «الكل ــب قص كت
العربيــة.  اللّغــة  مــن معلمــة 
ــوة  ــو الحل ــو« بكتابت ــز  »ج متيّ
ــزل  ــا نّن ــال هالســبب، حبّين كرم

ــل. ــزة وص ــو بهم قصت

وحدة التدّخل املبكر

شوربة الشتي
بالشتوية شوربة يوميّة

طعمــة طيبة وريحة غنية...

نهفة
برّا شتي وبرد

جّوا دفء وأمان
مش غلط بعد الغدا

نومــة زغرية مليانة أحالم.

وحدة اإلعاقة الجسديّة

وحدة اإلعاقة الجسديّة

 Education Intégréeَســفرة مميزة  بحّصة الـ
ــدورا،  ــا َع أن ــان وطرن ــن لبن ــا م ــفر وانطلقن ــوازات الس ــا ج أخدن
ــدن،  ــن وتقالي ــفنا عادات ــان. اكتش ــا والياب ــبانيا، أفريقي ــا، إس فرنس

ــاطاتن.  ــن، نش ــن، أكل تياب
 »El Serrat« هيك كان صــف
بحّصــة  البــالد  بيــزور  عــم 
 »Education Integrée«الـــ
لهالســنة   موضوعنــا  بإطــار 

.Tour du Monde

أخبار والدنا وشبيبتنا

قصص من تأليف شــبيبتنا

«ضــاع كلــب يف إحــدى شــوارع العاصمــة وكان يبحــث عــن املــاء 
لــروي عطشــه.

وجــد منــزالً كبــراً، أمامــه بــر مــاء نقّيــة، ركــض فرحــاً ورشب كأنّــه 
مل يــرب منــذ أشــهر!

فجأة رأى كلباً يراقبه من نافذة املنزل، وقف أمامها، وسأله:
- ملَ أنت داخل املنزل يا صديقي؟ 

ضحك كلب املنزل وأجابه:
- أنــا يف مــكان يحمينــي مــن الــرد واملــرض، أصحابــه يأّمنــون يل كّل 

حاجــايت ويهتّمــون يب ويدلّلــوين. وأنــَت ملــاذا تعيــش يف الّشــوارع؟
- ال أدري، هكــذا تربّيــت. أقــي الّســاعات وأنــا أجــول ليــا ونهــارا 

وأتحّمــل شــتم الّنــاس واســتهزائهم يب ورميــي بالحجــارة...
نظر كلب البيت إليه متفاجًئا وغاضًبا، ثّم قال له:

ــة جــّداً،  ــة غالي ــأّن الحريّ ــم ب ــك؟ أعل ــق ب ــاة تلي - وهــل هــذه حي
ولكــن عليــك أن تتعلّــم مــن معاناتــك وتغــّر طريقة عيشــك.صحيح 
بــأيّن أصبحــت ملــكا ألصحــاب البيــت، ولكّنهــم يعاملوننــي باحــرام 
ــاس  ــو كنــت أعيــش مــع أن ــي، ول ــه خلقن ــأّن الل ــون ب ــم يؤمن ألنّه

فقــدوا اإلنســانّية كنــت وبــكّل تأكيــد، لجــأت إىل الفــرار!
ثّم أكمل كامه قائا:

ــاة، وأن تحصــل  ــه مــن الطّبيعــي أن تفقــد األمــل بالحي ــم أنّ - أعل
ــك  ــّظ حالف ــّن أّن الح ــن أظ ــك، ولك ــّم ب ــاك ويهت ــن يرع ــىل م ع

. Sainty Julia De Loria أنجيا» بنت عمرها ۱۱ ســنة بصف»
أنجيــال شــاطرة، مهضومــة وعفويّــة 
تكتــب  صــارت  هالســنة  كتــري. 
موضــوع إنشــاء باللّغــة العربيّــة 

مســاعدة. أي  دون  الفصحــى 
وقــد مــا مبســوطة بحــاال، ملــا رجعنا 
مــن الفرصــة حبّــت توصفلنــا كيــف 

مّضيــت ليلــة عيــد امليــالد مبوضــوع كتبتــو بالصف وحــدا...
«ليلــة الســبت، ذهبنــا عنــد جــّديت حيــث كان كّل األقــارب مجتمعــن، 
ــام  ــا نحــّر طع ــن بعدهــا بدأن ــم. م ــم وقّبلته ــة عليه ــت الّتحّي ألقي
العشــاء، وقبــل أن نــأكل الطعــام املخّصــص لليلــة العيــد صلّينــا، ثــّم 

بدأنــا بتنــاول أشــهى األطبــاق. 
فجــأة ســمعنا قــرع جــرس، كان بابــا نويــل وقــد أىت عــىل غفلــة، وّزع 

الهدايــا عــىل الجميــع.
ــز.  فتحــت هديّتــي وتفاجــأت بكنــزة جميلــة جــّدا وpantoufle ممّي
وبــدأت ألعــب باأللعــاب الجديــدة مــع أقــاريب وأخــوايت. بعــد 

ــن».  ــت فرح ــا إىل البي ــل عدن ــف اللي منتص

BRAVO ANGELA

ــكاب،  ــّب ال ــون ِبح ــزل مهووس ــاب املن ــا، فأصح ــك إىل هن مبجيئ
ــيحصل. ــا س ــر م ــاً وانظ ــح قلي فلتنب

ــح، وإذ  ــدأ ينب ــق، وب ــب الّصدي ــكام الكل ــرّد ب ــب امل ــر الكل تأثّ
ــدر  ــن مص ــاً ع ــّي باحث ــاب الخلف ــن الب ــّل م ــت يط ــب البي بصاح
الّنبــاح، وعندمــا وجــد الكلــب خارجــاً، نــاداه وأدخلــه املنــزل قائــاً: 

- مرحبا أيّها الكلب الّصغر، هل أنت بحاجة إىل مأوى؟ 
ضحك كلب الّشوارع ودخل مرسعاً».

جو جرب - وحدة اإلعاقة الجسديّة
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مشاويرنا عّبت عيوننا فرح
«ولعـــانة» 

مــن  بالعجقــة  الشــتي،  بفصــل  املشــمس  بالطقــس  ولعانــة 
عينطــورة لضبيــة، بالـــLe Mall بحضــور الشــبيبة، بصالــة الســينام 

بضحكاتــن وحامســن.
«ولــعـــانة» هــو إســم فيلــم الســينام يلــي  حــروه الشــبيبة نهــار 

الخميــس 19 كانــون الثــاين.
منشكر من كل قلبنا :

* الســيد «جــورج األســمر» وإدارة Ciné Mall ضبيّــة لإلســتقبال، 
التنظيــم، العزميــة والحضور.

* زميلتنــا »ســهيال عطــوش« إلندفاعهــا وحامســها لتلبّــي وتأّمــن األفضــل 
لشــبيبتنا وبتنطــّر بالرجعــة تقييمــن وفرحــن الواضــح بعيونــن وتعابــرين.

* املتطوعــني يلــي كّل مــرة بريافقــوا الشــبيبة بحــامس كبــري، حارضيــن 
إللــن وكرمالــن.

* فريق العمل الحارض واملسؤول يلي بوجوده شبيبتنا بأمان.
ــم  ــىل تقدي ــة وع ــودة والنوعي ــىل الج ــاً ع ــهر دامي ــي بتس ــا يل * إدارتن

ــبيبة. ــا وللش ــل إللن األفض

مركز املساعدة بالعمل

الزيارة عىل «أنت أخي» مننطرا 
ــو ؟... إيــه فيــه، ملـّـا يكونــوا األخــوة  يف أحــىل مــن زيــارة خــّي لخيّ

بتجمعــن املحبــة.   وال مرّة كانت 
ــة.  ــي» عادي ــت أخ ــا لـ«أن زيارتن
ــتقبال  ــرح باإلس ــادي الف ــش ع م
الــي كل مــرة بكــون طالــع مــن 
األلعــاب،  عــادي  وال  القلــب، 
ــة  الهيصــة، مشــاركة لقمــة املحب
ــه معكــن. منشــكركن  وكلمــة ألل

ــي. ــرة الجاي ــوفكن امل ومنش

وحدة الشوشو*

GO GO Riyadi
بفــرح وحــامس، نشــاط وإندفــاع، نزلنــا عــىل املنــارة نهــار األربعــاء 
ــو  ــّي جمعت ــاراة ي ــايض باملب ــق الّري ــس فري ــى نحّم 2017/1/18 حتّ

ــانفيل. مــع فريــق الّش
 ،3points فرحــة الشــباب مــا بتنوصــف وكّل مــا »أمري ســعود« ســّجل
بــكّل عفويّــة يرصخولــو "برافــو يــا Prince"، و كّل مــا »وائــل 
ــن. ــن كّل قل ــة م ــة والزّقف ــىل الهيص ــّجل "Dunk"، تِع ــي« س عرقج

عــىل  فــرداً،  فَــرداً  الّريــايض  فريــق  والعبــي  إدارة  منشــكركن 
ــن َدوام  ــا شــبيبتنا، ومنتمّنالُك ــوا فيه ــّي فرَّحت ــزة يَ هالّدعــوة املميّ

الّربــح والتّوفيــق.

وحدة التوّحدوحدة اإلعاقة الفكريّة

ــف  ــم، فكي ــكل نشــاط مــع شــبيبتنا بتدخــل فرحــة عــىل قلوبه ب
ــىل  ــة ع ــار »توعي ــن إط ــي ضم ــاط مطبخ ــرى إذا كان النش باألح

ــط« !! املحي
ــري  ــة تحض ــىل كيفيّ ــوا ع ــا س تعرّفن
وطريقــة  ومكّوناتــه،  العجــني 
ــة  تحضــري فطــرية بالجــن ومنقوش
زعــر. الجميــع شــارك بفــرح والكل 
ــوا... ــاألكل س ــاركنا ب ــا تش ــر ت نط

نشاط تربوي



-5-

Prièreأساس حياتنا
يف بدايــة شــهر كانــون الثــاين مــن كّل عــام، نحتفــل باليــوم 

للّســالم.  العاملــي 
ــرشق األوســط،  ــة يف ال ــه، وخاّص ــش في ــذي نعي ــامل ال يف هــذا الع
أصبــح ومنــذ ســنني عــّدة، مــن غــري الّســهل إيجاد الّســالم وعيشــه.

الّســالم الــذي يحتاجــه العــامل بــأرسه اليــوم كــام يف األمــس، 
ــد يكــون  ــا، ق ــة ويف دولن ــا اليوميّ ــى يف حياتن ــده حتّ ــذي نفتق وال
ــالم يف  ــش "الّس ــا عي ــرِّر كّل واحــد مّن ــّي فقــط، إذا مل يُق ــي تق متّن
ــذي  ــك ال ــازل، ســالم حقيقــي، ذل ــة"، ســالم مــن دون التن الحقيق

ــل. ــب طف ــن قل ــع م ينب

هــذا القــرار ليــس تافًهــا وال ســهل التطبيــق، ألنّــه يــؤّدي إىل 
إحــداث تغيــري عميــق يف مواقفنــا حيــال األشــخاص مــن حولنــا، و 
ــل  ــخصيّة يف رّد فع ــا الّش ــا وترّصفاتن ــف ملواقفن ــج مختل ــق نه يَخل

ــة. ــة واملهنيّ ــا العائليّ ــىل بيئتن ع
إذا نحــن مل نُنِجــز فينــا وحولنــا كّل مــا ميكن أن يســاهم يف الّســالم، 
ــدة  ــة واح ــس... يف كلم ــالم الّنف ــّروح، س ــالم ال ــب، س ــالم القل س
ــخاص، إذاً  ــني األش ــافة ب ــي كّل مس ــرِّب وتلغ ــي تق ــرة" الت "املغِف
لــن نتمّكــن ِمــن أن نبنــي هــذا الّســالم كحجــر زاويــة للمســتقبل، 

ــز عليــه مشــاريع األجيــال الّصاعــدة. نركِّ

أّي عــامل نركــه ألبنائنــا إذا مل يكــن فيــه الّســالم، مدّعــم بإســمنت 
التوافــق والحــوار؟  

ــن  ــرّب ِم ــا ال ــلَنا به ــي أوكَـ ــاّمت الت ــن امله هــذه هــي واحــدة م
ــؤوليّة  ــي مس ــن. ه ــىل اآلخري ــاح ع ــة واإلنفت ــالة املحبّ ــالل رس خ
كّل فــرد ِمّنــا التــي منيــل إىل نِســيانها، أو إبعادهــا للمرتبــة الثانيــة 
ِمــن أولويّاتنــا، يف حــني أنّهــا هــي أســاس حياتنــا، أســاس كلِّ 

ــعادة. ــجام والّس اإلنس

يف بدايــة العــام الجديــد، لِنتّخــذ القــرار إلعطــاء األولويـّـة "للّســالم 
ــع  ــرّب يف جمي ــالم، أرســلهم ال ــل الّس الحقيقــي". لنكــن نحــن رُُس

ــع.  أنحــاء العــامل، فيلمــس بحضــوره ورســالته قلــب الجمي
األخ جان لويس مانغي

    
عىل ِمثال مريم فليكن مقصدنا الشــخيص 

النمو بالفضائل الســامية :

• شــهر كانون الثاين:  
ــُل إليــِك أْن تســتمّدي لنــا مــن ابِنــِك  يــا مــرآَة العــدِل نتوسَّ
يســوَع أن ننُمــَو يف كــاِل هــذه الفضيلــِة لــي نعــُدَل بــَن النــاِس 

ــض. ــا البع ــَع بعِضن وم

• شــهر شــباط:   
ــي وزوري  ــة تكرَّم ــِم اإللهّي ــَز النِّع ــة و كن ــورِة الّصالح ــا أمَّ املش ي
روَحنــا حاملــًة إليهــا يســوَع ابَنــِك الوحيــد ليفــوَح عطــُر الفضائــِل 
الّســامية ِمــْن أعــاِق ذواتِنــا فنحمــَل مشــعَل اإلميــاِن مضــاًء عــىل 

الــّدوام.

 Ambiance de vie -  دوّل غريــي

Seigneur!
Tous les hommes se plaignent de ne pas avoir assez 
de temps.
Tu comprends Seigneur ! Ils n’ont pas le temps…
L’enfant, il joue, il n’a pas le temps tout de suite... 
plus-tard…
Le Lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il 
n’a pas le temps… plus-tard…
Le jeune homme il n’a pas le temps, il fait du sport, 
plus-tard….
Le jeune marié, il a sa maison, il doit l’aménager, il 
n’a pas le temps… plus-tard…
Le père de famille, il a ses enfants, son travail, il n’a 
pas le temps... plus-tard…
Les grands parents ils ont leurs petit enfants, ils 
n’ont pas le temps… plus-tard… 
Ils sont malades… ils ont leurs soins, ils n’ont pas 
le temps… plus-tard…
Ils sont mourant, ils n’ont pas le temps
Trop tard !... Ils n’ont plus de temps…
Ainsi les hommes courent tous après le temps… 
Seigneur, ils passent sur la terre en courant pressés, 
bousculés, surchargés, affolés de bordés…
Et ils n’y arrivent jamais, il leur manque du temps.
Malgré tous leurs efforts, il leur manque du temps.
Seigneur, j’ai le temps j’ai tout mon temps à moi, 
tout le temps que tu me donnes.
Les années, les journées, les heures…
Elles sont toutes à Moi.
A Moi de les remplir toute entière jusqu’au bord, 
pour te les offrir.
Seigneur, je ne te demande pas ce soir le temps de 
faire ceci, et puis encore cela... Je te demande la 
Grâce de faire consciencieusement, dans le temps 
que tu me donnes, CE QUE TU VEUX QUE JE 
FASSE.

Unité TED

محمــد كال الدين من برنامج التوّحد...
بــدون تعليق، خّي الّصور تخّركن!

تحيــة لعائلة همزة وصل!
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شكر من القلب

لفتة حب
تحــت هــذا الشــعار، نظّم تالميــذ صفوف الـــEB6 ملدرســة الراهبات 
ــون االول  ــهر كان ــالل ش ــس - خ ــة - طرابل ــة املاروني ــة املقدس العائل
نهــارأً خاصــاً للســيزوبيل. فبفضــل مســاعدة أســاتذتهم وأهاليهــم 
ــا يف  ــة وبيعه ــة الطازجــة والصحيّ ــوالت البيتيّ ــع املأك ــن صن ــوا م متكّن

ــم للســيزوبيل. ــة ربحه ــارة وتقدم ــد الربب ــار عي املدرســة نه
وقــد ُدِعــَي الســيزوبيل نهــار الخميــس 26 كانــون الثــاين 2017 للحضور 

إىل املدرســة وتســلّم الهديــة بحضور األســاتذة واإلداريـّـني والتالميذ.
ــاًء  عــرض فريــق الســيزوبيل وثائقــي عــن املؤّسســة وجــرى حــواراً بّن
مــع التالميــذ تخللّتــه األســئلة عــن الســيزوبيل، أطفالهــا، شــبابها وعــن 
ــه  ــوا ب ــذي قام ــرض الصــور الخاصــة بالنشــاط ال ــّم ع ــم ت ــة. ث اإلعاق
التالمــذة واألهــل ومــن بعدهــا قّدمــوا لنــا الشــيك نيابــة عــن اإلدارة 

والتالميــذ الذيــن كانــوا فخوريــن بإنجازهــم.

جانيت مطر - قســم التسويق

التســويق بشــكر كل شــخص ســاهم معــه يف  يتقــدم قســم 
مســاندة نشــاطاته وأفــكاره إلنجاحهــا يف خدمــة كل أطفــال 

الســيزوبيل. وشــبان 
* مــن كل قلبنــا ومحبتنــا نشــكر كل أفــراد فريــق العمل يف الســيزوبيل 
ــن  ــر كل م ــص بالذك ــوال ونخ ــر التومب ــع دفات ــاركتهم يف بي ــىل مش ع
أعضــاء فريــق الرنامــج الربــوي الذيــن انتــرشوا عــىل أبــواب الكنائــس 

والرعايــا خــالل فــرة األعيــاد لبيــع أكــر مــن 800 دفــر تومبــوال.

* كــام نخــّص كل أفــراد فريــق الرنامــج الطبي والتأهيي بشــخص 
جــوزف املــر لحامســهم وبيعهــم أكــر مــن 600 دفــر، والزميلــة 
ديــزي ضــو لبيعهــا أكــر مــن 450 دفــر ملتطوعــي الســيزوبيل 

ومســاندتها أعاملنا وطلباتنا من املدارس الصديقة. 

* مــن وقفــات شــكرنا أيضــاً، معايــدة أعضــاء اللجــان مبفاجأتهــم 
ــر  ــر ذكــره هــو التأث بعيــد ميالدهــم خــالل اجتامعاتهــم. والجدي
الكبــري الــذي يظهــر عــىل وجــوه الصبايــا والســيدات عنــد دخــول 

شــباننا بــكل فــرح وحــب بقالــب الحلــوى.
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نشاطات قسم املتابعة االجتاعّية
لقاءاتنا مع األهل

لقــاءات األهــل هــي محطّة أساســيّة يف إطــار املتابعــة اإلجتامعيّة. 
لــذا ينظّــم القســم اإلجتامعــّي بالتّعــاون مــع أخّصائيــني لقــاءات 
ــّو  ــن ج ــم ضم ــىل حاجاته ــا ع ــالل مواضيعه ــن خ ــرّد م ــل ت لأله

يشــّجع عــىل التواصــل وتبــادل اآلراء والخــربات.
تتّم اللّقاءات عىل عّدة حلقات شــهرياً، نذكر منها :

- لقاءات األّمهات.
groupe psychosocial لقــاء إجتامعّي نفيّس -

- لقاءات مــع أطبّاء من الجامعة األمريكيّة.
- لقاءات توعية حول الّصعوبات املعاشــة يف مرحلة املراهقة.

هذا الشــهر ســنتطرّق اىل اللّقاء بعنوان Parentalité positive «رّس 
ــة الناجحــة» الــذي يتــّم  بالتعــاون مــع أخّصائــني بالوســاطة  األبويّ
العائليّــة ومبشــاركة األب واألّم ألّن الربيــة عمليّــة مشــركة وتتطلـّـب 

الصــرب، الحكمــة والحــوار بعيــداً عــن التوتـّـر واإلنفعــال. 
متحــور الّنقــاش حــول تقديــر الــذات ومتكــني األهــل مــن خــالل 

ــة.  ــة وتوعيتهــم عــىل قدراتهــم الذاتيّ ــس تربويّ أًُس

اإلجــراءات التنفيذيـّـة املوّحدة لحاية الحدث يف لبنان
مــرشوع  متابعــة  إطــار  يف 
ــاب   ــة األحــداث« أصــدر كت »حامي
«اإلجــراءات التنفيذيّــة املوّحــدة 

لبنــان». يف  الحــدث  لحايــة 
ــع  ــاون م ــل بالتع ــذا العم ــز ه أنج
اإلجتامعــّي  التدريــب  مدرســة 
منظّمــة  اليســوعيّة،  الجامعــة  يف 
الشــوؤن  وزارة  اليونيســف، 
اإلجتامعيّــة واملؤسّســات اإلجتامعيّــة 
التي تعنى بالطفولة منها سيزوبيل. 

ــتعاملها.  ــس إس ــة وأُُس ــاب األدوات التطبيقيّ ــذا الكت ــن  ه يتضّم
يتوّجــه العمــل هــذه الســّنة  إلصــدار »اإلجــراءات التنفيذيّــة 
اإلحتياجــات  ذوي  األحــداث  حاميــة  كيفيّــة  حــول  املوّجهــة 
الشــؤون  وزارة  مــع  خــاص  بنــوع  العمــل  ســيتّم  الخاّصــة«. 
وســيتابع  بالطفولــة  تعنــى  التــي  والجمعيّــات  اإلجتامعيّــة 
ــّم إنجــاز هــذا  ــى يت ــة حتّ ــاءات واملشــاركة الفّعال ســيزوبيل اللّق

املــرشوع.

القسم االجتامعي

USAID ًشكرا
ــف رح  ــا كي ــني بعضن ــدة منتســاءل ب ــة كل ســنة جدي مــع بداي
ــي  ــاء ال ــب األخط ــف الزم نتجّن ــمنا ؟ كي ــة موس ــون انطالق تك
ــم  ــح ونتعل ــف نصّح ــة وكي ــنة املاضي ــدار الس ــىل م ــا ع واجهتن
األّول  منتجنــا  يضــل  تــا  يتكــرر  الزم  مــا  الــي  غلطنــا  مــن 

بالجــودة والنوعيــة.

ــرية  ــا مس ــىل األرض، قّدامن ــم ع ــم يُرج ــدف ع ــون اله ــا يك وت
بتكــون  بدايتهــا  والتجهيــزات.  التحضــريات  مــن  طويلــة 
ــل ككل،  ــق العم ــود فري ــا ولجه ــرد من ــكل ف ــم اإلدارة ل بتقيي
ــدة،  ــنة الجدي ــل للس ــج العم ــة وبرنام ــّدد وظيف ــا بيتح وبوقته

للموســم. املطلــوب  مســؤوليات كل واحــد وخالصــة 

وتــا تكمــل مســرية التحضــري، املــواد األوليــة بتتأّمــن، املعــّدات 
ــع  ــل بيوض ــق العم ــاملة وفري ــة ش ــع لصيان ــزات بتخض والتجهي

ــوب. خطــة عمــل للوصــول للهــدف املطل

ــو  ــر، إنّ ــر وأك ــي بتشــجع أك ــوة وال ــة الحل ــس الســنة الخربي ب
ــدات  ــز مبع ــم يتجّه ــو وع ــد إنتاج ــا يزي ــّور ت ــم يتط ــا ع مصنعن

ــا :  ــالة منه ــة والرس وآالت حديث
«منتــج أول بأقــل كلفة وأقل وقت».  

USAID هيّــي اإليــد الــي عــم تدعــم، تجّهــز وتســاهم بــكل 
ــّور  ــب التط ــا ويواك ــّدم مصنعن ــّوة ليتق ــن ق ــا م ــح إله ــا أُتي م

ــاج.  ــع إنت ــي، شــأنو شــأن أي مصن الصناع

مــن املعــّدات الــي تــّم اســتالمن لتاريــخ اليــوم : آلــة للتجفيــف، 
ــد األوزان  ــزان لتحدي ــار و مي ــرم الخض ــة لف ــي، آل ــّراد صناع ب

بدقــة.  ونحنــا بأنتظــار دفعــة جديــدة مــن املعــدات.

منــا نحنــا، ســيزوبيل وفريــق عمــل كفرحونــة، ألــف شــكر 
للـUSAID  عىل مساهمنت ودعمن املادي واملعنوي ملؤسستنا.

مركز املســاعدة  بالعمل - مشــغل كفرحونا

براد صناعي ميزان

للتجفيف آلة 

آلة للفرم
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واملتطوعيــن زّوارنـــا 
Témoignage : Il y a un rayon de lumière dans chacun de nous qui s’efforce 

constamment de sortir et de percer.
Parfois la vie nous cache 
des trésors que nous ne 
recherchions pas, et qui 
une fois trouvés, nous 
inondent d’une lumière 
intérieure qui illumine 
à son tour notre monde 
extérieur.

Maman de 4 petits 
amours, femme choyée 
et comblée, je flottais dans un havre de bonheur 
dans mon monde bien à moi. Puis un jour, suite 
aux encouragements d’une amie et une série de 
coïncidences, je me suis retrouvée en train de 
remplir ma candidature au bureau de volontaires 
de SESOBEL.

Sans vraiment le prévoir, je me suis retrouvée au 
bureau de partenariat étranger essayant d’aider 
autant que possible à de petites tâches variées. 
L’accueil était admirable ; la journée commençait en 
sourires et prières et l’ambiance était très familiale 
et bienveillante. Le peu de temps dont je disposais 
ne me permettait pas d’accomplir autant que je 
l’aurais souhaité, mais j’étais toujours remerciée 
comme si j’avais fait soulever des montagnes. 

De temps à autre, je participais quand possible 
aux sorties avec les différents groupes d’enfants. 
Et c’est là surtout que je me suis attachée. Durant 
ma toute première sortie j’ai dû prendre soin d’une 
toute petite fille handicapée physiquement qui 
ressemblait comme deux gouttes d’eau à ma cadette. 
À ma deuxième sortie, un jeune garçon trisomique 
du même prénom que mon aîné ne me lâchait plus 
la main. Un bouleversement positif commença à 
s’opérer dans ma vie.

Que ce soit au bureau ou avec les enfants, le tournant 
que prenait mes journées après être passée chez eux 
pour quelques heures était magique. Tout ce qui se 
passait à la suite s’en trouvait positivement affecté. 
Mon humeur, ma patience avec mes enfants, mon 
enthousiasme ; tout. Je devenais une meilleure 
version de moi-même.

Aujourd’hui, ayant un peu plus de temps a ma 

portée, je passe tous mes jeudis avec les chouchous 
(les cas polyvalents) et à vrai dire ceux sont eux qui 
me chouchoutent. Que les enfants me reconnaissent 
de semaine en semaine et m’enlacent ou me sourient 
fait tout mon bonheur. Le temps que je passe avec 
eux est humblement fructueux. Allant des activités 
culinaires aux sessions de sensibilisation sensorielle 
ou durant les séances de physiothérapie, les heures 
défilent, attachantes et salutaires.

Les enseignantes et enseignants sont extraordinaires. 
Ils sont aux petits soins des petits cœurs de tout 
cœur et leur rendent la vie bien plus ensoleillée. Les 
regarder faire est un plaisir car il est évident que ce 
n’est pas par devoir mais par pur amour qu’ils les 
couvent d’affection. 

Les jeudis pour moi sont sacrés ; être volontaire à 
SESOBEL ne se limite pas à un don de soi. Pour 
moi, c’est tout autant un don à soi. J’ai appris à 
prendre plus de recul car, vus d’ici, les problèmes 
quotidiens s’avèrent être presqu’insignifiants et bien 
plus tolérables. Je conçois les choses différemment, 
et j’en ressors grandie. 

SESOBEL est plus qu’une association, c’est une 
famille; et intégrer mes enfants dans leur parcours 
sera de mon devoir. Parce que comme le dit si bien 
leur crédo :

«Tout ce que nous avons reçu 
comme dons, c’est pour les mettre

 au service les uns des autres».

Juliette Karam Khoury 
Volontaire au SESOBEL
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* مــدام أنجيــل بــو مرعــي رّشفتــي مؤسســتنا بزيارتــك يلــي كنــا 
كلنــا ناطرينــا لنعربلــك عــن شــكرنا وإمتناننــا الكبرييــن إللــك عــىل 

مــدى الســنوات يلــي قطعــت.
وكرمــك  محبتــك  بفضــل 
الســخي تجــاه والدنــا، وبإمياننــا 
ــت، رســالتنا انشــاهلل  بســت البي

مزدهــرة. بتكــون  دامئــا 

زّوارنـــا واملتطوعيــن - تابع
* بتاريــخ 25 كانــون الثــاين، خّصصتنــا  ملكــة جــال لبنــان 
للعــام 2016 اآلنســة ســاندي تابــت بزيــارة ملؤّسســتنا. باإلضافــة 
لجاملهــا الخارجــي، »ملكتنــا« عنــدا عاطفــة قويــة، إحســاس 

ــألوالد. ــف ل ــة ال توص ــف ومحب مره
مــن القضايــا اإلنســانية يلــي بتشــغلها هــي قضيــة الطفــل 
ــواب كل صفــوف برنامــج التوحــد يف  ــت ب املصــاب بالتوحــد. دقّ
ســيزوبيل وأخــذت وقتهــا بالتعــرّف عــىل كل ولــد وعــىل مختلــف 

ــة. ــا املؤسس ــي بتعتمده ــة يل ــج الربوي الربام
ــن  ــا بصوت ــتقبلوها والدن ــا، اس ــن ظنه ــد حس ــوا عن ــى يكون ولحت

ــة". ــة امللك ــة "الصبي ــىل أغني ــن ع وزقفات
شــكراَ ســاندي لزيارتك إللنا. منتمنالك كل الخري! 

قسم الزوار واملتطوعني

ــص  ــا ومنخ ــق لعيلتن ــّب ورفي ــّوع ومح ــكّل متط ــهال ب ــال وس أه
ــّي شــارك  ــزم بســيزوبيل ي ــا» املتطــّوع امللت بالذكــر «ميشــال حّن
فرحــة عيــد «رودي» و قّدملــوا كاتــو كتــري طيّــب وهديـّـة مميــزة. 
ــال  ــكرك ميش ــة منتش ــة الفكريّ ــدة اإلعاق ــل وح ــق عم ــا فري نحن

ــوة.  ــة الحل ــىل هاللفت ــاءك وع ــك، عط ــىل محبت ع
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- تابع زّوارنــــــــا واملتطّوعن 

* متــل كل شــهر، املوعــد ثابــت مــع طــالب الطــب بجامعــة 
ــوا الشــباب والصبايــا  ــو يتعرّف الـــ AUB. هاللقــاء الــي هدفــو إنّ
عــىل رســالة ســيزوبيل وبرامــج عملهــا، هــّوي كــامن مســاحة تــا 
ــا  ــو م ــو ش ــا إن ــالة فحواه ــوا رس ــاؤالتن ويحمل ــوا كل تس يطرح

ــان. ــان اإلنس ــّس بكي ــن مت ــة وال ممك ــت اإلعاق كان

* مدرســة بيــت حبــاق مدرســة مميّــزة بالنســبة لعليتنــا والتعــاون 
بيناتنــا عمــرو ســنني.  

هالشــهر كان موعدنــا معــن مــع تالميــذ الـــ5ème يلــي مــن أّول 
ــوا املطــارح مــن حامســن وفرحــن.  مــا وصلــوا عبّ

كان تفاعلــن مــع والدنــا كتــري مهضــوم وعفــوي. مــن بعــد 
اإلســتقبال والوثائقــي يلــي بعــرّف عــن عملنــا ومــن بعــد جولــة 
أســئلة بتبــرّش بجيــل واعــي باملســتقبل، كانــوا محريلنــا ألعــاب 
وال أهضــم تشــاركنا جــو الفــرح والحــامس والتنافــس مبحبــة. 
ــاق  ــت حب ــة مــن تحضــري طــالب بي باآلخــر تشــاركنا لقمــة محب

ــن. وأهل
مــا فينــا إال مــا نشــكر إدارة املدرســة واملعلــامت لوفائــن لقضيتنــا 

ولنرش رســالة ســيزوبيل. 

ــيزوبيل  ــت س ــانية، كان ــن باإلنس ــاه إخوات ــة تج ــزام ومحب * بإلت
املؤسســة الخرييــة يــي وقــع عليهــا اإلختيــار هالســنة مــن قبــل 

ــود. ــرج حم ــرع ب ــاليات واملرشــدات - ف ــات الاس األمه
ســتات قلوبــن مليانــة فــرح ورجــاء، وإميانــن باللــه ويســوع 
ــوا  كبــري. أمهــات مناضــالت وباإلضافــة عــن مســؤولياتن، مــا فّوت

ــرب. ــن ق ــالتنا ع ــىل رس ــرّف ع ــا والتع ــاة والدن ــة مالق فرص
ودعــاءات  وتراتيــل  بصلــوات  الزيــارة  ختمــوا  كبــري  وبتأثــر 

املتواضعــة. بكنيســتنا 

* La visite habituelle des étudiantes du département 
médico-social de l'Université Libanaise de Saida 
reprend cette année avec beaucoup d'énergie positive et 
d'enthousiasme dans l'objectif de reconnaître la mission 
et l'action du SESOBEL auprès des enfants en situation 
de handicap et surtout son action sociale auprès de 
la famille (maman, papa et fraterie) menée par le 
département social du SESOBEL. 
A cette fin, Mme Gisèle Karam, avec grande générosité, a 
expliqué toute la prise en charge sociale qui accompagne 
les parents de nos enfants. 
Bonne chance aux futures assistantes sociales et merci 
de votre visite. 

قسم الزوار واملتطوعني
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Plateau Technique - إشارات العاج اللغوي

منشــكركن ومنشــوفكن ابلعدد اجلايي.

مرحبا,بهيدا العدد من همزة وصل، رح نعرّفكن عىل إشارات أغنية : «ملّا بوعى صبحّية» يّي والدنا بيغّنوها وبيحبّوها كتري.

وإيديّي : جمع 
اليدين وفركهام مع 

بعض.

الحلوين : وضع اليد عىل الخّدين 
وإنزالها نحو الّذقن.

بلبس : تني الذراعني بجانب الكتفني  وإقفال 
القبضتني؛ تقربة القبضتني إىل األمام بإتجاه 

الصدر.

تيايب : اإلمساك 
بالثياب أو الّداللة 

عليها.

بعمل : إقفال القبضتني، 
وضعهام فوق بعضهام 

البعض وتحريكهام بطريقة 
دائريّة.

زوادة : جمع األصابع 
وتقربتها نحو الفم.

برّوق : جمع األصابع 
وتقربتها نحو الفم.

أطيب : وضع اليد عىل 
املعدة وتحريكها بشكل 
دائرّي للّداللة عىل لّذة 

الطّعام.

Tartine: إقفال أصابع 
اليد لإلشارة إىل إلمساك 

السندويش. تقربة اليد من 
الفم وتحريكه بالتوازي 

للّداللة عىل أكل السندويش.

صغرة : مّد السبابة 
واألبهام وتقربتهام عىل 

بعض.

بحمل : فتح الكّفني ومّد 
اليدين. رفعهام نحو األعىل 
لإلشارة إىل حمل االغراض.

الشنطة : وضع اليدين 
عىل الكتفني لإلشارة إىل 

الحقيبة. حمل 

ومبيش : مّد السبابة 
والوسطى وتحريكهام لإلشارة 
إىل تحريك الرّجلني عند املي.

لـّمــا : رسم دائرة صغرية 
عىل اليد للّداللة عىل 

الّساعة.

بوعى : وضع القبضتني أمام 
العينني. فرك العينني لإلشارة 

إىل االستيقاظ من النوم.

بغّسل وّجي : وضع 
اليدين عىل الوجه وفرك 

الوجه.

صبحّية : وضع الذراع أمام الصدر ورفعها من 
الكّف نحو األعىل لإلشارة إىل رشوق الشمس.
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مندويب الرامج : نايال تامر، ليىل زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد، تانيا جرجس، دولي غريي، حنان سنكري، جييس خليل، جانني 
شليطا، ليليان خويري، سمرية رومانوس، الياس طوق، جورجيت عقيقي، جيسيكا رحمة، أنطوانيت أيب رزق، رانيا أسمر.

تنفيذ : جورجيت أواقيان. قسم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا سامحة. 

فريق عمل همزة وصل 2017-2016

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يسكنون
أحر  التعازي للزمالء :

* سمرية رومانوس لوفاة عّمتها.        * سايد نعمة لوفاة زوجة عّمه.
* ربيع سمعان لوفاة جدته.             * غادة كميد لوفاة حامها.

* روال فريحة لوفاة حامتها.

شريين شلنك 
جوزيف حداد
أوديت زوين

كريستني سالمه 
يوالند شبي
اليانا خوري 
جوزيف املري

أالن بعينو
نور افاكيان

جييس خليل عقيقي
مرينا فحمه

 كارول السخن
فيوليت كاورك

كلودين الخازن 
جوسلني إفرام 
اليزابت دكاش

بوال قطار
يوسف عساف 
رانيا عز الدين 

مي رزق الله الهرب 
كيتي ايب حنا

روال نجم 
الرا تيان 

نهال سعد معوض
روىل عيىس 

رانيا ايب نخول
رندا خوري

  1 آذار
  2 آذار
  2 آذار
  5 آذار
  6 آذار
  7 آذار
  8 آذار
  8 آذار
10 آذار
10 آذار
12 آذار
12 آذار
13 آذار

17 آذار
17 آذار
18 آذار
18 آذار
19 آذار

20 آذار 
25 آذار
25 آذار
25 آذار
26 آذار
27 آذار
29 آذار
31 آذار
31 آذار

عيلتنا أخبار  جديد معارضنا الدامئة
عقبال املّية 

ورق عنب باللبنة
طبق اليت

لبنة  عريش،  ورق  200غ  املقادير: 
زيتون،  2 مالعق كبرية زيت  ماعز، 

زعر أخر للزينة.
ورق  سلق  بعد  التحضر:  طريقة 
وتصفيته  املغي  باملاء  العريش 
واإلنتظار حتّى يربد، تُلَّف كل قطعة 
ورق عريش بكمية كافية من اللبنة 
املمزوجة بالزيت ويُزين بقليل من 

الزعر حسب الرغبة.
أو  للرويقة  مناسب  طبق  إنه 
الخضار  مع  يُقدم  للريجيم. 
الطازجة مثل النعنع أو البندورة...

رضا السخن - مشغل اإلنتاج

وصفة صحية مع منتوجاتنا

ــة لبيــع  ــا الدامئــة هــي دعــم مشــاغلنا املحمي مــن أهــداف معارضن
ــري مــن الحــب  ــة وبكث ــا املصّنعــة مــن أجــود املــواد األوليّ منتوجاتن
والعطــاء مــن قبــل فريــق عمــل متجانــس ومتّحــد مؤلّف من شــباننا، 

شــاباتنا، أمهاتهــم، متطوعــني، فريــق عمــل لوجســتي وإداري...
إّن أهميــة تشــجيع وتحفيــز كل فــرد يف املجتمــع عــىل رشاء منتوجاتنا 
تســاعدنا عــىل التطــّور مبشــاغلنا وعــىل تقديــم أفضــل وأجــود 
النوعيــة لــكل املناســبات ونخــّص هــذا الشــهر الهدايــا لعيــد الحــب، 

بأفــكار  هدايــا   ! واألم  املعلــم 
ــز.  جديــدة وبطعــم وشــكل متميّ

أرسعوا بحجز طلباتكم 
فالكمية محدودة !!

التسويق قسم 

تعلمكم مؤسســة الســيزوبيل بأن سحب التومبوال السنوي 
الذي كان مقرراً إجراؤه يف 27 شــباط 2017 قد تأّجل 

مبوجــب قرار من مديرية اليانصيــب الوطني اللبناين لغاية 
الـ30 أيــار 2017.

مع شــكرنا وتقديرنا لتفهمكم،

 كــا نذكركــم بأننا ما نزال بحاجــة لتعاونكم يف بيع الكمّية 
املتبقيــة، لنثبت القول أن :

«يف اتحادنا قوة واملســتحيل دامئاً ممكن»


