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همزة وصل
    نرشة إخبارية شهرية                آذار 2017

من أقوال إيفون شامي: 
إذا ما تفّرسنا يف مسرية حياة شبيبتنا 
لسنا  أننا  نرى  إبعاقة...  املصابني 
بل  يتحقق.  ال  حلم  أو  وهم  أمام 
املمكن  من  أنه  اليد  ملس  نلمس 
ننمو كأانس  أن  الفرح،  نعيش  أن 
منو  يف  نساهم  وأن  هللا،  وكأبناء 

اآلخرين، وأن جنمع حولنا عائلة.
أطفالنا املصابون بكياهنم يستطيعون 
أن جيعلوان نّتحد ونلتف حوهلم وأن 

حنرتم اإلختالف والتناقضات.

يف هذا العدد
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من القلب ...........................
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إشارات العالج اللغوي  ..........
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................ Appel à l’humilité
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................ الله  قلب  هم يف 
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إرشادات للحياة الروحية
هـذه بـعـض أقـوال الـقـديـس بـاسـيـلـيـوس الـكـبـيـر. كـلـهـا مـفـيـدة لـلـتـأمـل بـهـا والـعـمـل مبـوجـبـهـا 

بـاألخـص يف فـتـرة الصوم:

صحة النفس والجسد
جـــاء املخـلّـــع يـطـلـــب صـّحـة ومـا أعـطـــاه يـسـوع صـّحـة يف الـبـدء، لـكـّنـــه أعـطـاه مـا هـو فـوق 

ذلـك وأهـم. كـشـف لـه ان الله غـفـور وأّن املـهـّم هـو أن يـحـصـل عـلـى رضـى الله.
يف مـكــــان آخــــر قــــال يــســــوع لــلـمــخــلّــــع الـذي شــفــــاه: »شــُفــيــَت اآلن فـــال تــخــطــئ 

لــئــالّ يــكــون لــك أشـّر« )يـوحـنـا 5 :14(. هـل يـعـنـي هـذا ان الـخطـيـئـة تـسـبّـب الـمرض؟
تـذكـــرون عـجـيـبـــة مـن ُولـَِد أعـمـى يف إنجـيـل يـوحـنـا. عـنـدمـا ُسـئـل الـسـيّـد عـنـه: أهـذا أخـطـأ أم 
أبـــواه؟ قـــال لـهـــم: ال هـذا أخـطـأ وال أبـواه ولـكـن لـتـظـهـر أعـمـال الله فـيـه« )يـوحـنـا 9 :3(. أي لـيـس 
كـــّل مـريـــض أصـابـه الـمرض بـسـبـب الـخطـيـئـة. لـذلـك الـقـول الـشـعـبـي: فـالن ال يـسـتـحـّق, غـيـر 

مـبـّرر إنـجيـلـيًـا. الـمرض ليس قصاًصا. يأيت املرض ألسباب طبيعية »ال هذا أخطأ وال أبواه«.
 تـعـلـيـمـنـــا أّن كـــّل تـأّخـــر وكـــّل سـقـــوط يف الحـيـــاة الـطـبـيـعـيـــة نـــاتج عـــن الخـطـيـئـــة الـعـاّمـة 
املـوجـــودة يف الــكــــون. كــّل انــحــدار يف الـجـســد، كــــّل مــوت مــرتــبــط بـالـخـطــيــئــة ولــكــن 
هــذا ال يـعــنــي أّن هــذا اإلنـسـان الـذي مـرِض ارتـكـب خـطـيـئـة عـاقـبـه الله عـلـيـهـا فـمـرض. هـذا 
لـيـــس تـعـلـيـــم الـكـنـيـســـة. كـم مـن الخـطـأة يـسـرحـون ويـمرحـــون وصـّحـتـهـم ممـتـازة وكـم مـن 

األبـرار مـرضـى. لـيـس مـن تـالزم بني الخطيئة واملرض ولكن َمن مرَض يجب أن يتذكّر الله.
املـــرض ميـكـــن أن يـكـــون نـــوع مـن الـدّق عـلـــى بـاب اإلنـســـان. الله يـقـرع عـلـيـــه الـبـاب لـكـي 
يـذكّـــره بـضـــرورة الـتـوبـــة. نـــوع مـــن الـتـنـبـيـه أو مـن االفـتـقـــاد. املـرض افـتـقـــاد إلـهـّي ولـيـس 

بـعـقـاب بـالـّرغـم مـن انّـه مـتّـصـل بـالـخطـيـئـة الـكـونـيّـة، بـالـشـّر الـمتـفـّشـي يف الـعـالـم. 
إّن الله يـعـطـي عـافـيـة بـعـد املـرض. لـيـس فـقـط عـافـيـة جـسـديّـة، بـل عـافـيـة روحـيّـة تـشـمـل 

كـّل وجـودنـا. مـن هـنـا إّن املـريـض املسيحّي ال يتذّمر بل يزداد اقرتابًا من الرّب. 
مــــن هــنــــا أيــًضــا نــقــول يف الــكــنــيــســــة عــنــد املــنــاولــة: »يُــنــاول عــبــد الله فــالن جــســد ودم 
ربــنــــا ومـخـلّـصـنـــا يـسـوع الـمسـيـح لـشـفـاء الـنـفـس والـجسـد«. الـعـافـيـة الـكـامـلـة لـلـنـفـس والجـسـد. 
لـذلـــك نـقـــول بـالـعـامـيّـــة: »صـحـتـني« نـتـمـنـى عـافـيـة جـسـديّـــة وعـافـيـة روحـيّـة أي ان يـكـون اإلنـسـان 
مـعـافـــى بــالــجســــد وبــالــّروح أي مــعــافــى مــن الـخـطــيــئــة، مــعــافــى مــن الــســقــوط. هــذا مــا 
نــطــلــبــــه نــحــــن املؤمنني. ال بـــّد ان يـقـــوى إميـانـنـــا بـالـصـــالة، وإذا قـــوي إيـامنـنـا بـاملـسـيـــح نـتـغـلّـب 
عـلـى الـسـقـوط الـذي يـصـيـب اإلنـسـان مـن جـرّاء املـرض، ونـتـغـلّـب عـلـى الـيـأس الـذي يـصـيـب اإلنـسـان 

مـن جـرّاء الخـطـيـئـة حتى نكون ناهضني منها كام نهض املسيح من بني األموات. 
جاورجيوس مطران جبيل والبرتون وما يليهام )جبل لبنان(

-  مــا ال ينبغــي أن تعملــه فال تفكر فيه وال تذكره.
- عاتب نفســك أفضل من أن تعاتب غريك. 

- عّود جســدك طاعة نفِســك ونفَسك طاعة إلهك.
- إن أردَت أن تكــون معروًفــا عند اللــه فاجتهد أال تكون معروًفا لدى الناس.

- عالمة التكّب هي اقتناع اإلنســان برأي نفســه.
- عالمــة َمــن غلَب الرّش هــي أن يتحّمل عيوب أخيه وال يدينه.
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عيد املعلّم
محتفلــن   املعلّــم   بعيــد  
صحــة وســعادة يعطيكــن

عــا صــورة  اللــه الخالــق 
معكــم الولــد مرتــاح  البــال
جـمــــــال زايــــد  أو 
ــيزوبيل ــد الس ــف إذا ول كي

ســهرانن كلنــا  الليلــة 
منطلــب مــن اللــه يحميكــن
مرســوم فيكــم  واحــد  كل 
الخالــق عندكــم طولــة بــال

حلــو  إذا  بتفــرق  مــا 
بنظركــم مهــم  ألنــو 

ــوا  مــروك عيدكــن، انشــالله بتضلّ
مــا  وويــن  لِعيَلكــم  قــدوة 

بتكونــوا... 
ــكّل شــخص  ــب ل ــن القل شــكر م
تــا  حــّر  ــا،  نقَّ فتــّش،  فكــّر، 
نكــون مجموعــني كلنــا ســوا. 

ألصحاب اإلبتســامة الدامية،
لفريق مــا مبّل من العطاء،
معايدة مــن القلب للقلب،

املعلّم. بعيد 

ــا مــن  ــا نعــّر قّديــش بيحمــل قلبن ــا ت ــد هــّوي مناســبة إلن هالعي
ــت  ــم بصم ــا، لعملك ــة ألوالدن ــم اليومي ــرتام ملرافقتك ــر واح تقدي
وحــّب وتكاتــف. نحنــا دعينــا وإنتــو لبيّتــوا، كل عيــد وإنتــو بخــر!

شــكر كبــر لــإدارة ولــكل فــرد مــن الفريــق اللوجيســتي ســاهم 
ــد. ليفّرحكــم بهالعي

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعملأنيتا الحاج واملســؤوالت عن الوحدات الرتبوية
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عيد األم
ــا  ــنة، وبشــوِفك ي ــري س ــد عم ــِدك بيزي ــنة ِبعي كّل س

ــّدين. ــِت كّل ال ــا إن مام
مثــل كل ســنة، احتفلنــا بعيــد األّمهــات مــع اوالدنــا. وحتّــى 
ــول  ــا ح ــنة، رحلتن ــا لهالّس ــور موضوعن ــىل مح ــرت ع ــوا أك يتعرّف
ــت  ــدورا« وانته ــىل »أن ــت ع ــا«، توّجه ــت بـ»أرميني ــامل بلّش الع

بـ»املكســيك«.
أّول عــرض كان رقصــات الوالدنــا بتعــّر عــن ثقافــة وحضــارة 
األّمهــات  شــاركوا  بعدهــا  ومــن  ميثّلــوه،  عــم  يــّي  البلــد 
ــات مختلفــة، ومســك الختــام كان مــع مــدرّب  بـــKaraokeِ  بلّغ
رقــص متخّصــص، الســيد »كريكــور تافرانيــان« علّمــن أكــرت مــن 
رقصــة وعاشــوا الفرحــة بهالعيــد. ومــا مننــى لقمــة املحبّــة يــّي 

ــز. ــار املميّ ــة هالّنه ــوى بنهاي ــا س ــاركناها كلّن تش
ــاح،  ــا أرت ــى أن ــي حتّ ــايل وبتتعب ــي كرم ــّي بتضّح ــِت يَ ــا، إن مام

ــم. ــرح الّداي ــة والف ــِك الصّح ــه يعطي ــو الّل ــى إنّ ــك وبتمّن بحبّ

الرامج الرتبويّة  /  وحدات : الشوشــو*، اإلعاقة الفكريّة واإلعاقة الجســدية
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عيد األم - تابع
ــود  ــنني بوج ــالدو لـــ5 س ــد مي ــا Singh Tu بعي ــل املهراج إحتف
 Marine مــن أهلــو إنّــو Singh Tu األهــل  واألصدقــاء، وطلــب

ــل. ــي الحف ــد، تحي ــهرة بالهن ــج الش ــة الرام Punjab، مقّدم
ــى  ــا، حت ــوا الهداي ــوا ويقدم ــا يحتفل ــم ت ــدوا املعازي ــوا يتواف بلّش
طلـّـت Pianca Chopra وقدمــت عــرض راقــص مــع فرقتهــا عــىل 

.Mashallah ــة غنيّ
ــات تشــارك برقصــة عــىل موســيقى  ــو األمه ــب Singh Tu إنّ طل
ــن  ــو م ــة »روزي«. وبج ــة املحرتف ــع الراقص ــد م ــالد الهن ــن ب م
الفــرح، تشــاركنا لقمــة طيبــة مــن املطبــخ الهنــدي، قطعنــا قالــب 

ــاج محــل... ــوة عــىل شــكل ت الحل
منشــكر، فريــق العمــل وأنــا، كل أم التزمــت بلبــاس الــزّي الهنــدي 
وكل شــخص مــن عيلــة الســيزوبيل أو خارجهــا عــىل دعمــن 
إلنجــاح هالحفــل يلــي متيّــز بالديكــور ، الثيــاب، املوســيقى، 

ــنة... ــال كل س ــدي.... عقب واألكل الهن

عـيـــدي أنـــَت 
جــرَت العــادة يف مناســبة عيــد األّم أّن تُعــّر أنــَت عــن عواِطفــَك 
نحــوي٬ ولكــن٬ دعنــي يف هــذا اليــوم٬ أّن أُعــّر أنــا عــن مشــاعري 

وأحاســييس نحــوك.

ولدي الحبيب٬
رآك قلبــي قبــل أن تــراك عينــاَي٬ فــا إن رأيــت النــور حّتــى 
حملَتــَك بــن ذراعــيَّ وضممَتــك إىل صــدري وغمرتـَـك بقبــاليت 

املجبولــة بدمــوع الفــرح.
ولدي الحبيب٬ أنَت هديتي من الســاِء٬
أنــَت نعمٌة من الرّب٬ أنَت قلبي النابض٬

ابتســامُتك٬ نظرتُك وكلاتُك حولّْت حيايت عيداً.
ولــدي الحبيــب٬ حّبي لك يزداُد يوماً بعد يوم٬

ــتبقى  ــِبَت س ــا كَ ــى مه ــا معن ــايت له ــت حي ــا كان ــوالك مل ل
ــا«.... ــب ملام ــب قل ــا حبي ــري » ي ــدي الصغ ول

لــويس إدلبي - وحدة التدخل املبكر
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البشارة...عيد سيزوبيل عيد 

Ambiance de vie - دولــي غرييش

ســة ســيزوبيل هيّــي »ســّت البيــت«  متــل مــا بتقــول  مؤسِّ
ــون  ــا يك ــد بشــارتها  ت ــارت عي ــي اخت ــي ال ــون شــامي، وهيّ إيف

عيــد تكرميهــا بهالبيــت.
كرّمنــا إمنــا ســت البيــت يــّي دايــرة هاملــرشوع، هالعيلــة، 
هالبيــت،  مبســرة نهــار الجمعــة 24 آذار الســاعة 9 صباحــاً، 
تبعهــا اإلحتفــال  بالقــداس اإللهــي يــّي ختمنــاه بغنيّــة مــن 
تأليــف وتلحــني قســم اإلعاقــة الجســديّة، ســلّمنا فيــا مريــم 
ــو. ــص الكات ــدة  بق ــاركنا املعاي ــراً تش ــتقبلنا... وأخ ــا ومس حياتن

ينعــاد عــىل الســيزوبيل بالفــرح والرجــا و بحضــور »ســت البيــت« 
ــم معنا.  الداي

يا ِســّت البيت نِحنــا اتَّكلنا ْعليِك
ســيزوبيل اغمريها ِبإيديِك

خّل الفــرح يُغمر ْقلوب ْزغارنا
خــّل األمل يْزّهر ْورود بْدارنا

يا ِســّت البيت نــور األمل عينيِك

تنــا إنِت فرحة األطفال قوِّ
جّوات قلنب بيِتك ْســكَنِت

إنِت األمــان ونِجمة األجيال
ــا ْحدودن مِعك إنِت َفوق السَّ

يا ِســّت البيت نــور األَمل عينيِك   
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نحنا منفتخر فيكن

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

شــهادة حـب ووعــد
ــي زار  ــر يل ــو الوت ــاة الشــاب أنطوني ــوان شــهادة حي ــدا كان عن هي
مــع إيــي طــوق ونــدى يزبــك مدرســة العائلــة املقّدســة - جونيــة 

بدعــوة مــن الســيد ماجــد أبــو هديــر. 
كان النهار مميّز ومثمر، ممزوج باالهتامم وحسن الضيافة.

الحلم
عرفــت إليســا حريــق عــن طريــق الكشــافة إنّــو يف مســابقة بجامعــة 
ــا  ــم. طبًع ــابقة : الحل ــوان املس ــر. عن ــور والتصوي ــة بالص NDUخاص
إليســا بإندفاعهــا، شــغفها وحبّهــا للتصويــر، حــّرت 5 صــور وكتبــت 

حلمهــا مــن خاللــن وبعتــُن ضمــن املهلــة املحــّدة.
بعــد فــرتة، تواصلــوا معهــا مــن الجامعــة، راحــت مــع إمهــا، وتفاجــأت 
إنـّـو كان يف معــرض للصــور وهيّي احتلـّـت »Top5«. ُوزّعت الشــهادات، 

هّنــوا الفايزيــن ورشبــوا نخب املناســبة.

مبوك إليسا وانشالله بيكون هالحلم بداية ألحالم كترية بحياتك

ــري 25  ــر،  عم ــو الوت ــمي أنطوني ــا اس »أن
املامــا  مــع  جبيــل  مبســتيتا  ســنة.عايش 
والبابــا. وعنــدي خيــّن مجوزيــن : لــوين 
ــا  ــّدي ت ــي ح ــر أه ــا وزغ ــن أن ــادي. م وب

كــون مبســوط. 
وبخــدم  عالكنيســة  بــروح  أحــد  كل 
القداس.أنــا بجامعــة »إميــان ونــور« بشــارك 
والنشــطات... الحفــات  باملخيــامت، 

بالجامعــة تعّرفــت عــى »ماجــد بوهدير« ورصنــا أصدقــاء أليّن مّميز.
ــي  ــت إح ــل .تعلّم ــاة أفض ــة لحي ــيزوبيل، مدرس ــي س ــتي ه مدرس

ــع غــري.  ــه وم ــع الل ــى إتواصــل م ــح حت ــّر مني وع
تعّرفت عى يسوع وبدي إشبهو بعاقتي مع غري. 

ــز املســاعدة بالعمــل )CAT( عــم منــّي  ــر مبرك ــا شــاب كب ــوم أن الي
ــزّوار،  ــتقبل ال ــة : بس ــغل الفندقي ــي مبش ــدرايت، ومواهب ــايت، ق طاق

ــول. ــة وعاألص ــة مهفهف ــداء بطريق ــة، الغ ــوة، الرتويق ــّدم القه بق
اليوم بقلكن : أنا متي متلكن وسوا الحياة أفضل.«

ثاثــة  عمــري  حريــق،  إليســا  اســمي 
وعــرون عامــا، وأنــا فتــاة لــدي صعوبات... 
لهــذه الصــور قصــة، والقصــة هي أنّنــي أرى 
ــا  ــي يوم ــة، لكنن ــة مختلف ــع بطريق املجتم
ــح   ــوم أتخطــى هــذا الحاجــز، فيصب ــد ي بع
ــر  ــذا االم ــورة... ه ــد ص ــورة بع ــفافا ص ش
ــي  ــر من ــود كب ــل مجه ــا بفض ــق أيض يتحق
ومبســاعدة أهــي حتــى يــزول هــذا الحاجــز.

يف هــذه الصــور، ركّــزت عــى امليــاه ألّن امليــاه هــي الحيــاة، وأمتّنــى 
ان تبقــى صــوري خالــدة إىل مــدى الحيــاة...

وحدة اإلعاقة الجسديّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مسابقة  األولى ربحت جائزة المرتبةقّصة قصيرة  "أّمي سندي"
القّصة القصيرة الّتي نّظمها مجلس المرأة العربيّة والمنّظمة العربيّة 

 7112آذار  11 ائز بتاريخللمسؤوليّة االجتماعيّة، وقد ُوّزعت الجو
 بنانيّة والعربيّة.وبحضور نخبة من الّشخصيّات اللّ  

 ألف مبروك لسيزوبيل                                                        
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نحنا منفتخر فيكن - تابع
نظــم اإلتحــاد الكاثوليــي العاملــي للصحافــة - لبنــان 
ــازات  ــاء تكرميــي ألصحــاب إنج ــان( لق )أوســيب لبن
مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة بعنــوان "حقكــم 
علينــا" يــوم الجمعــة الواقــع فيــه 31 آذار 2017 
يف مــرح األخويــن الرحبــاين، ديــر مــار اليــاس - 

انطليــاس . 
فقــد تــم تكريــم الزميــل إيــل طــوق ملــا يرتكــه 
ــب  ــا، إىل جان ــوف مجتمعن ــايب يف صف ــر إيج ــن أث م
مكرّمــون آخــرون وهــم الدكتــور جميــل زغيــب، 
األديبــة والرســامة مــي خليــل واإلعالميــة داليــا 
فريفــر. تخلــل اللقــاء شــهادات حيــة لــكل مــن 

املكرمــني، وإليكــم مــا تداولــه إيــي....

حكاية قلب
اليــوم جايــي إحكيلكــن حكايــة قلــب. قلــب مــن أّول دقاتــو كان عــم 
ــش عــى معنــى وجــودو. كان عــم يرفــض وضــع صعــب، واقــع  يفّت
ــوا  ــاس يقول ــري ن ــو وهالواقــع خــّى كت ــه مــن دون إرادت ــرَض علي انَف

أحســن لهالقلــب لــو بتوَقــف دقاتــو... 
كانــت نظــرات النــاس تخــرق هالقلــب وتــرك فيــه بصــات وجــع 
كبــرية  لدرجــة إنــو مــن شــّدة وجعــو صــّدق إنــو َمّنــو مهــم ووجــودو 
ــو هــّوي جــوايت هــّوي  ــو قيمــة... القلــب الــل عــم بحــي عّن مــا إل
قلبــي. قلبــي يــّل َرح َجــرِب إتناَغــم بكلــايت مــع َدقاتــو وَخِبكــم شــو 

الــل وصلنــي لهــون. 
أنــا خلقــت بعليــة  صغــرية، متواضعــة بــس حّبهــا كبــري، عيلــة كان كّل 

هّمهــا تخّفــف وجعــي وتشــوف ضحكتــي معّبايــة البيت.
ــد  ــل الوحي ــع وأىس، وكان أم ــة وج ــة، مليان ــت صعب ــي كان طفولت

ــن. ــكل إمكانّيات ــوين ب ــاعدوين ودعم ــوين وس ــل حّب ــل يل بأه
ــان  ــي ك ــري، وألن ِهّن ــّم كب ــُن وه ــد عل ــع كان جدي ــس ألن الَوِض ب

ــوا. ــا يكّف ــند ت ــة لَس ــوا بحاج ــدن، كان ــن ولَوح ــوا َموجوع كان
أللــه َحــط بطريقنــا عيلــة تانيــة شــعارها شــمعة ألنهــا بتنــّور طريــق 

كل الــل بيلتجــي إلهــا.
ســيزوبيل، أنــت اخــي هّنــي عيلتــي التانيــة الــل لـــّا إلتِقت شــمعنت 
ــة  ــن هالعيل ــل.  بحض ــو األم ــا ترّجعل ــه ت ــت علي ــي إنحن ــاد قلب برم
تحّولــت صعوبــايت دروس حيــاة... دروس تعلّمــت مــن خاللهــا كيــف 
ــأس يش  ــو بوضعــي الي ــدة، اكتشــفت إن ــرا مشــكلتي بنظــرة جدي إق
طبيعــي وعــادي، بــس البطولــة حــب حــايل وناضــل، واِجــه وإنتــر...

وألن الــل َخلَقنــي وَخلقكــن مــا بــدو يانــا نكــون عاديــن، أنــا قــّررت 
مــا كــون عــادي. قــّررت كــون ممّيــز مــش بإعاقتــي متــل مــا ِبَفكــرو 
بعــض النــاس، قــّررت كــون مميــز بطريقــة حيــايت، ألنـّـو َصدقــوين مــن 
ــو  ــات، فهمــت إن ــات وتحدي ــه مــن صعوب ــت في ــل مرَق بعــد كل ال

االستســالم مــا بوّصــل إالّ لطريــق مســدود...
بــس الطريــق الــل أنــا أخدتــا مبســاعدة ســيزوبيل وأنــت أخــي، هّيــي 

طريــق أمــل ِبَولّــد رجــا، رجــا مــا بيجــي إال مــن فــوق مــن الســا.
رجــا مــا بيوقــف عنــد صاحبــو بــل بــروح تــا يــّدق بــكل يــّل منلتقــى 
ِفــُن حتــى ولــو ملــرة وحــدة. وطعمــة هالرجــا قــادرة تغــرّي كل حيــاة 

ألنهــا مــن رب الحيــاة.
هيــدا الــل اختبتــو بــت 29 ســنة، وهيــدا الــل خــّى إعاقتــي تتحــّول 
مــن مجــرّد حالــة أو مشــكلة لقضّيــة، قضّيــة إنســان ومجتمــع مريــض 
بحاجــة لعــالج بنظرتــو إلنســانيتو. هيــدا الــي الــل ِبســعى عيشــو 

ــع  ــيزوبيل، م ــغل بالس ــؤولية، بش ــا كان مبس ــن م ــايت ووي ــكل حي ب
أهــل، بالحركــة الرســولية املرميــة برعيتــي ســيدة الورديــة ذوق 
مصبــح... وألنّــو قضيتــي بطّلــت موقــف، صــارت حيــاة، صــار قلبــي 
ــايك كل  ــا يح ــا ت ــو كرماله ــرَّس دّقات ــالة وك ــس هالرس ــض ويتنف ينب
القلــوب ويقلّــن الحيــاة حلــوة وبتســتاهل تنعــاش رغــم كل الظــروف 

ألنهــا أغــى هديــة مــن اللــه.
عــم خّبكــن كل هالــي تــا قلكــن أوعــى تفكّــروا تكريــم اليــوم هّوي 
إليل... أل، هالتكريــم هــّوي لقضيتــي، هــّوي محطــة مهّمــة إلنطالقــة  

أقــوى  صــوب املجتمــع.
ــو كيــف مــا  كان وإذا  ــا أســايس، َمّن ــا ورفقــايت دورن ــو أن ــا قــول إنّ ت

ــا عــى جنــب هــّوي أّول واحــد بكــون خــران. حــدا َحطن
ــال  ــوان هاإلحتف ــريِّ عن ــن، غ ــن  املنظّم ــاإلذن م ــمحويل، ب ــك اس لهي

ــا". ــا علين ــا" لـــَ "مــن حــق مجتمعن ــن علين من"مــن حّق
ألن أنــا مــن مدرســة  بتآمــن وبتشــهد إنـّـو اإلختــالف بيغنــي املجتمــع 
ــاعد،  ــو نس ــا  إنّ ــا علين ــق مجتمعن ــن ح ــه وم ــّوي رضورة لبنائ و ه

نقبــل ونحــب بعضنــا  شــو مــا كانــت إختالفاتنــا.
ــي  ــاد الكاثولي ــق  لإلتح ــد شــكري العمي ــن بع ــا وم اســمحويل ختاًم
إهــدي  عليــه،  القّيمــن  وكّل   UCIP Liban للصحافــة  العاملــي 

هالتكريــم  لــكّل الــل ســاندوين.
ــوا »نعــم«  ــايت وقال ــوا حي ــاس حضن ــي أّول ن ــل هّن أّول يش أهــل ال
ــت  ــيزوبيل وأن ــم لس ــدي هالتكري ــان به ــات. ك ــم كل الصعوب رغ
اخــي وبخــّص بالذكــر مــدام فدايــا صــايف، ومــن خاللهــا كل امللتزمــن 

ــا اليــوم هــون. بهالعيلةالــل بفضــل حــنّب وثقــنُت أن
بهــدي هالتكريــم كــان لرعيتــي ســيدة الورديــة  خصوصــاً الحركــة 

الرســولية املرمييــة يلــل بفتخــر إيّن بنتمــي إلهــا.
وأكيــد مــا فّيــي إنــى شــخص عزيــز علّيــي، هــّوي مثــال إليل، صاحبة 
ــت أخــي  ــل أّسســت ســيزوبيل وأن ــون شــامي ي ــري إيف ــب الكب القل
ــة  ــن خــالل كلم ــايت م ــو بحي ــل زرعت ــو ال ــا إن ــا وقلّه ــّدي أوعده وب

اللــه رح يثمــر أضعــاف وأضعــاف.
ــل  ــدرب وكل يل ــاق ال ــايئ ورف ــكل أصدق ــم ل ــدي هالتكري ــد به وأكي
ــن أللــه عــى دريب، يلــل قبلنــي ويلــل مــا قبلنــي، ألنّــو عطــاين  حطُّ
فرصــة إتحــّدى نظرتــو الســلبّية وهالــي َقــّواين وخــاّلين واقــف 
ــب  ــى أطل ــون، بيبق ــص ه ــا بتخل ــة م ــوم. وألن القص ــة الي هالوقف
صالتكــن ألن الــل ناطــرين بكــرا مســؤوليتو أكــب وألن عينــي بتبقــى 
عــى التكريــم األســمى مــن أللــه اآلب والــل هــّوي صوتــو عــم يقــل: 

ــري«. ــل، ســأقيمك عــى الكث ــا عــى القلي ــت أميًن »كن
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أخبار والدنا وشبيبتنا

ــكّل،  ــب ال ــاعد  وبتح ــة بالـــ .C.A.T بتس ــّوض« صبيّ ــان مع * »حن
ــدا. ــر عن ــزة كت ــركات« مــن برنامــج الشوشــو مميّ ــس »ســتيفاين ب ب
كل يــوم الصبــح، حنــان بتحرلهــا كرســتها لســتيفاين، بيعملــوا صبحيّــة، 
بيتواصلــوا عــا طريقــن وبيضحكــوا ســوا.   هالصــورة الصباحيّــة جذبــت 

كتــر أشــخاص وصــاروا ينطروهــم حتــى يضحكــوا معــن . 

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

عقبال املية
* اليــوم نهارنــا مميــز بالصــف، بدنــا نحتفــل بعيــد ميــالد 
ــن  ــار الزم نزيّ ــتغلنا وص ــا، اش ــا، ترّوقن ــا، تجّمعن ــري. وصلن جيف
الصــف. تســاعدنا عــىل التزيــني وتحضــر الطاولــة بــكل حــامس 

ــاط.  ونش
ــا. كان  ــري معن ــرة بحضــور أهــل جيف ــا كب ــت فرحتن وشــو كان
اســتقبالو إلــن مميّــز، ركــض وغمــرن مــن كل قلبــو. كانــت 
ــا  ــىل مل ــأة األح ــت املفاج ــو. وكان ــىل وّج ــومة ع ــة مرس الضحك

ــوا. ــا س ــا وعيّدن ــا ورقصن ــار، غّنين ــام  الغيت ــىل أنغ ع
انشــالله سنة حلوة يا أحىل جيفري !!

برنامج اإلعاقة الفكريّة

نهفة 
بحصــة التوعيــة عــىل املحيــط،  كّنــا عــم نتعــرّف عــىل العصفــور. 
ــل  ــن مي ــن القفــص ويطــر م ــرب م ــو يه ــن إنّ وشــو يف أحــىل م

ــل بالّصــف والشــاطر يلقطــو !!  ملي
الصــور بتعّرلكن عن فرحة االوالد بالي صار.

برنامج اإلعاقة الفكريّة

ــن  ــوا رســالة إلّم ــّرروا يكتب * شــبيبة صــّف La Cortinada  بالـــPHP  ق
حتّــى يعيّدوهــا بعيــد األّم ويتمّنــوال 
العمــر الطّويــل، وبعتــوال الرّســالة 
بيبعتــوا  مــرّة  أّول  وألن  بالريــد. 
رســالة حبـّـوا إنـّـو تنــزل بهمــزة وصل.

الرّسالة :

عن الّريحانه يف 3/15/ 2017
أّمي الحنونة،

أحّييِك وأقّبل وجنتيِك، وأمتّنى لك دوام الّصّحة والعافية.
ــد  ــي، يف عي ــن محّبت ــك ع ــّب ل ــالة، ألع ــك هــذه الرّس ــب إلي أكت
األّم، ألنـّـك مثــال لــأّم الّصالحــة الّتــي تهتــّم بأوالدهــا بــكّل فــرح 
ــي  ــعادتنا ول ــل س ــن أج ــن م ــهرين وتضّح ــت تس ــان. فأن وحن

ــا كّل مــا نحتاجــه. تؤّمنــي لن
عيــد األّم هــو عيــد الطّبيعــة أيضــاً، ففــي هــذا اليــوم يبــدأ فصــل 
الّربيــع وتتفّتــح األزهــار لتعّيــدك يــا أطهــر وأحــّن أّم يف الوجــود.

أمتّنــى لــو متــّر مئــة ســنة علينــا وأنــا أعّيــدك بعيــد األّم، فتبقــن 
أمــام أعينــي وتنــريي دريب كالعــادة. فأنــت مــاليك الحــارس الّــذي 

يحرســني ويدعــو يل بالخــري والّنجــاح الّدئــم.
دمت يل ساملة يا أجمل أّم يف الّدنيا.

إبنك الحبيب      
برنامج اإلعاقة الجسديّة

* احتفلنــا بعيــد مابيــل بوجــود أهلهــا. كانــت فرحانــه كتــر 
ــا. ــن أخته ــع إب ــًة م ــا وخاص ــع رفاقه ــص م ــّرت بالرق وع

ــىل  ــوى ع ــب الحل ــر الـــIPad، كان قال ــب كت ــل بتح ــو مابي ألنّ
شــكلو، وتفاجــأت بهالــيش وانبســطت.

انشــالله بتضي فرحانة يا مابيل !

وحدة التوّحد 
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مشاويرنا عّبت عيوننا فرح

* عالقليعــات طلعنــا، ومبطعم »أديب باالس« تغّدينا.
ــد األم  ــا غــزال، املتطوعــة بعي ــا ومــدام ريت ــا، غّنين تســلّينا، رقصن
عيّدنــا. حلــوة جمعتنــا ســوا...  فيهــا دمعــة وبســمة، فيهــا محبــة 

وتعــاون، وفيهــا روح األخــوة يلــي بيميّزنــا.

مركز املساعدة بالعمل
* عَ الجـبـــل طـلعنـا 
   وبالتّـــلــــج لعـــبنـا
   الّلون األبيض شــفنا
   وأحىل نهـــار مّضينـا

ورح منخــّي الّصــور هيّــي الـّـي 
تحــي عّنــا...

وحدة الشوشو

   Frenzy Ville ــة، رحنــا مشــوار عــىل * ضمــن نشــاطاتنا الرّتفيهيّ
طرجــا حتّــى نلعــب ونتشــارك وجبــة الغــداء مــع بعضنــا ومنــّي 
وقــت مميّــز. وبالفعــل، كان املطــرح عــم يلمــع بالّضحــك، الفــرح 
والتّعــاون، وكّنــا عــم نتســابق مــع بعضنــا حتّــى نســتفيد مــن كّل 

لحظــة حلــوة ومــا يداهمنــا الوقــت برعــة.

وحدة اإلعاقة الفكريّة

* تأّجلــت جمعتنــا بجلســة العــرزال عــّدة مــرّات ألن، يــوم 
صقعــة، يــوم جليــد، يــوم حــدا غايــب أو مريــض... 

قّررنــا نهــار األربعــاء 22 آذار نطلــع مشــوارنا مبــن حــر، وفعــالً 
 CAT ــبيبة ــن ش ــا قســم م ــا الفرصــة وعزمن ــك صــار. اغتنمن هي
ــا  ــي بذلوه ــودن يل ــن وجه ــىل تقّدم ــكرن ع ــن ونش ــى نكرّم حتّ

ــن باملشــاغل. ــى يطــّوروا عمل حت
متــل العــادي، ابراهيــم مهنــا هــّوي مرافقنــا بإبتســامتو وبســواقتو 
ــا وعيــون الســيامن حتــى صــار  ــة عــىل فاري ــا جول الرايقــة. عملن

وقــت قعدتنــا بالعــرزال.
اللبنانيّــة.  العيلــة  بتــدّل عــىل كــرم  إســتقبال وســفرة غنيّــة 
ــا  ــه ألن واجبن ــد ألل ــاب عن ــواب  : »الحس ــاب كان الج وعالحس

نخدمكــن مبجانيــة ووجودكــن عنــا فّرحنــا«.

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

نشاط العمل الجاعي
ــا  ــىل متنه ــد وع ــن الهن ــة م ــارة آتي ــروت٬ طيّ ــار ب ــت مبط حطّ

الشــاب "رانجيــت" والصبيــة "شــوبرا".
توجّهــوا إىل ســيزوبيل واســتقبلناهم بحّصــة العمــل الجامعــي 
Vana Vana Vanlappa ألحــان  عــىل   ”L’Education Intégrée“

ــد  ــاس الهن ــة بلب ــاركوا بالحّص ــد Hela Hoppa ... وش ــدي الهن هي
ــن. ــا عــىل حضارت ــوا والدن ــدي وعرّف التقلي

وحدة التدخل املبكر
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أنــا لحبيبي وحبيبي إيل
ــة  ــة روحيّ ــوا رياض ــنا س ــني 20 آذار 2017، عش ــارة، اإلثن بهالعب
ــة  ــوا عيل ــاركني كان ــن. املش ــس – قط ــرس وبول ــار بط ــر م يف دي
ــة  ــن لجن ــا ورافق ــل أفراده ــة بكام ــن –  كفرحون ــيزوبيل جزي س

ــتنا. ــة ملؤسس ــيدات الداعم الس
ــان  ــة، إمي ــن دون روحاني ــوا م ــا بيكمل ــد م ــا أكي ــا ويومن رياضتن
ــدورو كان  ــي ب ــا ال ــل قزحي وخشــوع مرشــدنا الروحــي األب اي
عــم بوّجــه أفكارنــا وتســاؤالتنا ويحــاول قــد مــا فيــه ينتشــلنا مــن 

ــو . ــي مننتمــي إلل رصاع وعجقــة املجتمــع ال
ــف  ــت كي ــن جــد عرف ــك إذا ع ــّر مجــرى حيات ــادر يغ الصــوم ق
ــن يســوع  ــك م ــك وقرب ــك وإميان ــك وأقوال ــاين بأفعال ــش مع تعي
ــو يكــون مختــي مــع  املســيح. ومــني منــا مــش بحاجــة لفــرتة إنّ
ــي  ــوت ال ــة و امل ــب والتضحي ــل بهالح ــو، يتأّم ــع لذات ــو، يرج رب

ــا. ــرب كرمالن ــن ال قّدم
نهارنــا بلــش بصــالة صغــرة، مــن بعــدا موضــوع، نقــاش وحــوار 
ــد األب  ــر عن ــهل كت ــا كان س ــرة وجواب ــئلة كت ــّرع أس ــو تف ومّن
ــه  ــا إذا مــا بعــرف ألل ــاة وطعــا ولونه ــا »شــو قيمــة الحي قزحي

ــو«. و بحّب
ــبحة  ــا، املس ــة تجّمعن ــون، بالكنيس ــا ه ــى نهارن ــا انته ــد  م وأكي
الورديــة صلّينــا، ألللــه اعرتفنــا مبســاعدة أبــاء الديــر وعــىل 
تراتيــل اآلالم تأملنــا وذكرنــا كل أم غايبــة كانــت أو موجــودة 
ــن  ــاء مّن ــا. وختامهــا مســك قــداس عــىل نيــة األمهــات األحي معن

ــة. ــورة تذكاري ــوات وص واألم

عــىل  شــبيبة ســيزوبيل كفرحونــة، حبّينــا  نحنــا  آذار،  وبـــ21 
ــنة،  ــدار الس ــىل م ــا ع ــم فين ــا وكل إم بتهت ــد إّماتن ــا نعيّ طريقتن
ومّنــا نحنــا قّدمنالــن وردة وبطاقــة معايــدة نوفيــون بهالنهــار لــو 

ــا. ــن فين ــّن واهتامم ــن وح ــن تع ــيط م ــزء بس ج
ومــن بعــد إذن اإلدارة كان إلنــا زيــارة لــكل وحــدة فــنُي وكلمــة 
مــن القلــب "ينعــاد عليــي يــا مامــا يــا ســت الحبايــب يــا حبيبة". 

رانيا أسمر وشــبيبة سيزوبيل كفرحونة

الفندقّيةنشاطات مشغل كفرحونا نشاطات مشغل 
دورات تدريبية

Baptiste Sourice متطــّوع مــن فرنســا مختــّص بــإدارة الفنــادق 
وعنــدو خــرة ســنني عديــدة بهاملجــال، العــدرا بعتتلنــا يــاه 
ليســاعد شــبيتنا بالتدريــب عــىل مهنــة الفندقيــة بشــكل مكثـّـف: 
ــن  ــوا م ــن ليتمكن ــن بنفس ــد ثق ــن لتزي ــن ومترين ــر مهارات تطوي

ــرت. ــة أك ــة مهنيّ ــة بطريق ــن بالخدم أداء عمل
Baptiste برعــة متّكــن مــن التقــرّب مــن الشــباب وإيجــاد 
ــن  ــم م ــهولة، واأله ــارات بس ــبوا امله ــبة ليكتس ــاليب املناس األس
ــن  ــوا م ــة ليتمكن ــات الالزم ــي التكييف ــو يالق ــتطاع إنّ ــك، اس هي

ــل. ــن قب ــا م ــوا فيه ــدروا يقوم ــم يق ــوا ع ــا كان ــام م أداء مه
ــع  ــوا م ــم تعمل ــي ع ــا منشــكرك عــىل ال ــن كل قلبن Baptiste م
شــبابنا ومنتمنالــك النجــاح والتفــّوق بــكل يش بتعملــو بحياتــك.

جديــد  وعــن  زوار 
حلــوة شــهادات 

هالشــهر  زوارنــا  مــن 
فرنســا،  مــن  ضيــوف 
إيطاليــا والالفت أشــخاص 
لبنانيّــني بلّشــوا يجــوا لعنا 
ــة  بهــدف نقاهــة أو متضي

عطلــة نهايــة أســبوع.

هاألشــخاص عــم ينبهــروا 
املشـــروع  بفـــكرة 
ــم  ــي ع ــات ال وبالخدم
وباألخــّص  نقّدمهــا 
اســتقبالنا  طريقــة 

ومعاملتنا. 

نايال تامر - مشــغل الفندقيّة
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من القلب

نّورتونــا
PHM أهال وســهال نّوريت الـ *

ببســمة وضحكة وخفة دم 
يــا ميشــيال إنــِت األهــم وبوجوِدك 

شــبيبتنا مــا بتعتــل هّم.
وحدة اإلعاقة الفكريّة

شكر من القلب 
بــال  وعطــاء  ســهرانة  عــني 
حــدود، بقلــب كبــر وبســمة 
املطلــوب.  كل  بتلبّــي  صامتــة 
وبعيــد  بتفاجئينــا  ســنة  كل 

بتنســينا.  مــا  املعلــم 
شــكر كبــر مــن القلــب مــن كل 
فريــق الـــPHM إلمنــا الحنونــة 

جورجيت الحشــاش. 
وحدة اإلعاقة الفكريّة

حمدالله عى السالمة 
يــا  ســالمتك  عــىل  الحمداللــه 
أحــىل عفــاف... اشــتقنالك كتــر. 
ــا  ــا، فرحن ــاب عّن ــد طــول غي بع
ــك  ــا برجعت ــر والدن ــوا كت وفرح

ــل.  ــر دلي ــن أك ــت ضحك وكان
وحدة اإلعاقة الفكريّةمنتمنالك دوام الصحة  والعافية.

بوحــدة  تكــر  عــم  *عيلتنــا 
اســتقبلنا  املبكــر.  التدّخــل 
ــت  ــال، عمرهــا 5 ســنني، بن دانيي
كتــر. وحلــوة  ناعمــة  زغــرة٬ 

املّربيــة  مبســاعدة  وتأهلّنــا 
حلّــت  يلــّي  إبراهيــم  ورود 
ــن. إنســانة  ــة كلودي محــل املربيّ

هاديــة٬ محبوبــة مــن الكبــار والزغــار٬ داميــاً اإلبتســامة عــىل وّجــا 
ودخلــت قلوبنــا بلمــح البــر. أهــال وســهال فيكــن بعيلتنــا.
وحدة التدخل املبكر

عّيدونا َع طريقنت
حبّــت عيلــة "جورجيــو أيّــوب" تحتفــل بعيــد املعلّم بالســيزوبيل. 
ــار  ــار وزغ ــا كب ــو. غنيّن ــة وكات ــا ضياف ــة ومعه ــراد العيل حــر أف

وطّفــوا املّربيــات شــموع عيــدن.
ــّي  ــو يل ــو لجورجي ــدا اللقــاء حضــور »دانييــال« أخت وامللفــت بهي

ــا. عرفــت كيــف تتعامــل٬ تتفاعــل وتلعــب مــع والدن
منشــكركن من كل قلبنا عىل هاملبادرة.

وحدة التدخل املبكر

The mountains are calling and I must go

صارت قّصة تقليدية... سندويش تونا
 .PHPمتــل كل ســنة، »ســندويش التونــا« إلــو حّصــة كبــرة عنــا بالـــ
هيــدي الســنة، اســتلم صــف Saint Julia De Loria  املهمــة. فرحــة 
والدنــا ال توصــف ألن أمهاتــن حطّــوا إيــدن بإيدينــا لنقّدملكــن 

أطيــب وأشــهى ســندويش.
ــجيعنا  ــاهم بتش ــخص س ــكل ش ــا، ل ــات والدن ــكل أّمه ــر ل ــر كب ــكر كت ش

ــا. ــوا أكلتن ــوا حبّيت ــالله تكون وانش

برنامج اإلعاقة الجسديّة

ميــا بطيش - فريق األخوة

عــىل بســكنتا وطبيعتــا تعرفنــا
ــا ــني حلقن ــال صن ــال حب وقب
لنغامــر بــكل قــوة اتحدنــا

باملحبــة والقوة كملنا املشــوار 

متشــينا  وحقــوال  بســهوال 
نحنــا فريــق االخــوة اجتمعنــا 
مــا منخــاف شــو مــا صــار 
وباللعب والتحــدي ختمنا النهار
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Nos activités au Département Social
Groupe parentalité positive
»Devenir parent d’un enfant handicapé est une affaire 
d’homme, de femme, couple d’enfant et de société.« 
Un sujet autour duquel un groupe de parents vivant 
des situations sociales semblables se sont retrouvés.   
Ce groupe est un lieu d’échange d’expérience, il  
met à l’appui des parents des techniques favorisant 
un système éducatif équilibré. Ce sujet est animé 
par  le département social avec la collaboration des 
médiateurs stagiaires de l’USJ  qui ont accompagné les 
parents pendants 4 séances. 

A la fin de leur stage les médiateurs ont évalué leur 
passage au SESOBEL par ces témoignages :

* «Connaître SESOBEL, 
c'est palper pleinement la 
notion de partage, côtoyer 
au plus près les valeurs 
essentielles de générosité 
et de respect des autres. 
C'est aussi comprendre 
ce qu'ils peuvent vivre 
différemment (et souvent 
douloureusement) mais 
toujours avec force 
et dignité. C'est enfin, remettre en question nos 
idées "toutes faites" et avoir le courage d’une réelle 
introspection face aux nombreux témoignages 
poignants de courage et de résilience. Pouvoir 
"accompagner les accompagnateurs" dans leur 
démarche d'écoute et de compréhension nous a 
permis en tant que médiateurs de maitriser nos outils, 
d’en communiquer  les bienfaits, mais avant tout, de 
saisir comment, par le biais d'une communication 
vraie, peu à peu, le sourire renait... 
Merci de nous avoir accordé le privilège de VIVRE  
SESOBEL avec vous et d'avoir à jamais marqué nos 
mémoires».

Ghada Yared 

* «Jai eu l’honneur de faire mon stage à SESOBEL et 
c’était très enrichissant, étant donné que c’était ma 
première approche avec des parents pour des enfants 
à problèmes, ça m’a beaucoup appris. 
J’espère que j’ai pu être utile en les aidants à avoir 
une meilleure communication avec leur entourage. 
C’était une très bonne expérience». 

Rita Saab

Fête du Travail Social
Le syndicat des travailleurs sociaux a célébré  le  
20ème anniversaire international du travail social  le 
17/3/2017 à la maison de l’avocat. 
L’équipe social du SESOBEL  était représenté  par Mlle 
Georgette Akiki. A cette occasion le syndicat a honoré  
les membres du  comité précédent. 
Nous félicitions Mme Fadia Safi membre de ce comité 
et lui souhaitons encore plus de succès et prospérité.

Département Social

لقاءات توعية
ــي يف  ــم القســم االجتامع ــة، نظّ ــة االجتامعي ــار املرافق ــن إط ضم
ــة  ــع حياتي ــة مواضي ــل ملناقش ــة لأله ــاءات توعي ــيزوبيل، لق الس
  AUB ــة ــة االمريكي ــن الجامع ــاء م ــع أطب ــاون م ــددة بالتع متع

ــباط وآذار. ــهري ش ــالل ش خ
ــة  ــج موضــوع "النظاف ــاء األول جــرى يف 2 شــباط 2017 عال اللق
يف مجــال الصحــة العامــة" واللقــاء الثــاين يف 2 اذار  2017  عالــج 

موضــوع "عالقــة الطبيــب باالهــل".
ــج  ــة تعال ــع املطروح ــة ألّن املواضي ــت ملفت ــل كان ــاركة األه مش
أمــور حياتيــة وصعوبــات يوميــة ولقاءاتنــا ســتتجدد شــهريا مــع 

ــاء واألهــل. االطب

شكر من القلب
ــا نكــون ســوا عــم  ــد، ت ــي رشكا أساســيّني مبســرة الول األهــل هّن

ــا. ــق أهدافن نحّق
ياســن  مــدام  منشــكر 
ديــن   رساج  الطفــل  ام 
 SAFالـــ مــن  عيلــة 
 )Service d’Accueil Familial(
ــا  ــن  محبّته ــّرت ع ــي ع ال
وإميانهــا بالقضيــة وثقتهــا 

فينــا الــي جســدتو مــن خــالل هالـــCup Cakes الــي حّرتــن  
بكتــر  مــن  املحبــة.  

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

معاجل نفسي : جمع إشارتني : وضع اليد جانب الجسم. 
إقفال األصابع وفتح السبابة واالبهام. إنزال اليد إىل األسفل وإقفال األصابع 

بالتوازي. وضع الكّف عىل الّصدر وإنزالها قليالً.

مدير : فتح أصابع اليد 
اليرى ومّدها بشكل عامودّي.  

وضع كّف اليد اليمنى عىل 
أصابع اليد اليرى.

كاتب : ضع اليد عىل الطاولة، 
إقفال السبابة واألبهام للداللة 
عىل إمساك القلم. تحريك اليد 

قليالً لإشارة إىل الكتابة.

قاضي : إقفال قبضة اليد. 
تحريكها قليالً من األعىل إىل األسفل، 
لإشارة إىل إمساك مطرقة القايض. 

صاحب دّكان : مّد اليدين نحو األمام 
وإقفال القبضتني. رفعهام إىل اإلعىل 

للداللة عىل فتح الدكان.

مصّور : وضع قبضتي اليد أمام الوجه، 
فتح السبابة واألبهام من كل يد لإشارة 
إىل إمساك الكامرا، تحريك السبابة من 

اليد اليمنى لإشارة إىل التصوير.

حمامي : وضع اليد عىل العنق، جمع األصابع يف وسط العنق. 
إنزال اليد بشكل عامودي نحو البطن للداللة عىل الزّّي املخّصص ملهنة املحاماة.

بّناء : وضع اليدين بالتوازي فوق بعضهام وإبعادهام قليالً 
عن بعض، الكّف نحو األسفل. نقل اليد اليرى من األسفل 

إىل األعىل للداللة عىل بناء الحجارة  فوق بعضها البعض.

طّراش : مّد الكّف إىل االمام. 
رفعه وإنزاله لإشارة إىل حركة الطرش. 

صّياد مسك :  وضع القبضتني فوق بعضهام البعض لإشارة إىل 
إمساك السّنارة. تحريكهام إىل األمام  للداللة عىل صيد السمك. 

منشــكركن ومنشــوفكن ابلعدد اجلايي.
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نشاطات قسم الزّوار واملتطّوعن
مع  نتواصل  عم  نكون  تا  جعيتا   - املخلص  دير  مدرسة  دعيتنا   *

تالميذها ونخّرن عن سيزوبيل.
وبتاريخ 8 آذار لبّينا دعوة املدرسة والتقى إيل طوق بطالب صف 
الـTerminal. ومن بعد الفليم يلي حط الشباب والصبايا بصورة 
وكانوا  وتجربتو  حياتو  خرة  إيي  قّدم  ورسالتها،  سيزوبيل  عمل 
األسئلة،   عليه  ويطرحوا  مميّزة  كتر  بطريقة  يتفاعلوا  عم  الشباب 

فكان النقاش غني ضّوى عىل جوانب كترة بالحياة.
حامس  الشبيبة  وأبدوا  بسيزوبيل  للتطّوع  نداء  أطلقنا  وبالختام 

كبر تا يعيشوا هالخرة معنا، أكيد بحسب وقن. 
بشبابو  بكرا  مجتمع  نيال  نقول  إال  فينا  ما  هالنهار  بعد  ومن 

الواعيني يلي ببرش مبستقبل كلو أمل.

* من ضمن نشاطات شبيبة العدرا - عني الريحاين، حبّوا يتعرّفوا 
عىل سيزوبيل وهيدا اليش 

كان عىل مرحلتني.
كانت  اإلوىل  املرحلة 
زيارتنا إلن ضمن إجتامعن 
يلي  بالرعية  األسبوعي 
عن  مصّور  فيلم  تخلّلو 

إيي  حياة  شهادة  إىل  باإلضافة  سيزوبيل  ورسالة  برامج  مختلف 
طوق الي ضّوت عن خرتو مع املؤسسة وتجربة حياتو. 

أيب  جورج  الشامس  مرشدن  من  مببادرة  الشبيبة،  حبّوا  وإنو  كام 
نخلة ورئيسن زميلنا إميل رزق، يرّدولنا الزيارة.

مع  عاشوه  الي  عن  فيه  عّروا  هالنص  بعتولنا  زيارتن،  بعد 
: شبيبتنا 

ــة،  ــة شــبيبة العــدرا عــن الريحان ــادرة مــن مرشــدنا بأخوي مبب
ــع  ــن املواضي ــز م ــد شــهر ممّي ــن بع ــل رزق، وم ورئيســها إمي
ــيزوبيل  ــزور بالس ــا ن ــان، قّررن ــن اإلنس ــل ع ــوص اإلنجي ونص

 .Milieu de vieقســم الـــ
الــروح هّيــي األســاس بالنســبة للــرب أمــا الجســد فهــو فــاين، 
بالنهايــة نحنــا والدو.  تعّرفنــا عــى اإلنســان الــل عنــدو 
إحتياجــات خاصــة حتــى نعيــش رســالتنا إنــو كلنــا أبنــاء اللــه 

ــات. ــم كل الصعوب ــرح رغ ــن للف ومدعّوي
نهــار االربعــاء 29 اذار الســاعة 8 إجتمعنــا ســوى، صلّينــا، 
ــّب  ــا. كان لقــاء كتــري حلــو وحــايس ومثمــر. َح ــا ورقصن غّنين
شــاب مــن شــبيبة الســيزوبيل إنّــو ينهــي لقاءنــا برتيلــة 

ــت. ــت البي ــالة س ــزه وص ممّي

املرشــد الشــامس: جورج ايب نخله )رعية سيدة الخالص(
رئيس : إميل رزق

ــة -  ــة الوردي ــن مدرس ــداد م ــذ ج ــا تالمي ــامن زارون ــنة ك * الس
ــا برتكيــزُن عــىل كل  ــوا عــىل كافــة برامجنــا وفاجؤون جبيــل. تعرّف
ــي  ــوة والوع ــيّن الحل ــا وبنفس ــرّن عن ــم نخ ــي ع ــات يل املعلوم
ــت الهيصــة.  ــاش املهضــوم صــار وق ــدن. مــن بعــد النق ــي عن يل
لعبنــا وغّنينــا ســوا اإليــد باإليــد والقلــب عالقلــب. وبرهنــوا 
التالميــذ عــن مواهــب كتــرة مــن خــالل لوحــات رقــص وأصــوات 
ــع  ــي مجتم ــاّم يعن ــا، م ــع والدن ــن م ــت كان تفاعل ــة، وامللف رائع

ــول. ــا نظــرة حــب وقب ــد  بينظــر لوالدن واع
منشــكر مدرســة الورديــة – جبيــل عــىل زيارتــن ودعمــن ومحبــن 
الكبــرة وعــىل مبــادرة الطــالب بتقديــم مبلــغ مــن املــال لدعــم 

برامجنــا الرتبويــة. 

قسم الزّوار واملتطّوعني
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 Collège des هيــدا شــهر كان عنــا محطــة مــع تلميــذ مدرســة *
Sœurs des Saints Cœurs  يلــي كانــوا عــم يتفاعلــوا معنــا 
بطريقــة حلــوة إن كان يالفيلــم عــن ســيزوبيل أو باألســئلة  يلــي 
تناقشــنا فيــا. األســئلة أخدتنــا آلفــاق حلــوة وغنيّــة وخلـّـت التالميــذ 

يفكــروا مبعنــى وأهميــة اإلختــالف.
وبآخــر النهــار تشــاركنا الهيصــة وكل 
واحــد عــّر عــىل ورقــة زغــرة شــو 
ــكرن  ــارة. منش ــر هالزي ــه أث ــت في ترك

ومنقلــن منحبــك كتــر.

تانيا جرجس، دولي غرييش، حنان سنكري، جييس خليل، جانني  تامر، ليىل زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد،  نايال   : البامج  مندويب 
شليطا، ليليان خويري، سمرة 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
أحر التعازي لكل من الزمالء :         

* سابني رسكيس لوفاة حامها              * سهيال عطوش لوفاة خالتها
* جوليانا عنييس لوفاة عمتها وخالها   * سايد نعمة لوفاة عمته

* غالديس عون لوفاة والدها

رميا الطقيش
روال فرنسيس
اليان شليطا 
طوين يوسف
إيفون شامي
ماري بركات

مارسيل مالح

نظرة شلفون
جيزيل زوين

الياس ايب صالح
ألني سعد

جييس الخوري
بولني العلم

1  أيـار
1  أيـار
1  أيـار
3  أيـار
8  أيـار
13 أيـار
14 أيـار

14 أيـار
18 أيـار
23 أيـار
26 أيـار
27 أيـار
27 أيـار

عيلتنا أخبار 
عقبال املّية 

ورود البطاطا املقلّية
وجبة للصامئني

املقادير: كيلو بطاطا مقطّع لرشائح، رّشة 
يابس بدون سمسم،  أو زعرت  يابس  حبق 
زيت نبايت، كرمية الحليب، جبنة موزاريال، 

.)Cup Cake( قوالب قطع صغرة
وتوضع  البطاطا  تُقىل  التحضري:  طريقة 
كرمية   ملعقة  عليها  يضاف  القوالب،  يف 
أو  بالحبق  تُزيّن  ثّم  والجبنة،  الحليب 
الزعرت. تُخبز ملّدة 15 دقيقة. ألف صحة...

ريتا املر - مشغل اإلنتاج

وصفة صحية مع منتوجاتنا

ألــف مبوك خطبة زميلتنا 

زهوى برق وجورج الحسني

وعقبال الفرحة الكبرة.

نشاطات قسم الزّوار واملتطّوعن - تابع

أهال وسهال بعيلتنا

بولن يعقوب 
مربيّة

تفليان رسكيس 
مساعد مريّب

جاد جبور
تقني

Il ne suffit pas de savoir citer par cœur les Ecritures 
si cette connaissance ne transforme pas notre 
comportement. Parfois même, le grand savoir est un 
handicap s’il risque de nous rendre suffisants.
La croix du Christ, dit Pape François, invite à nous 
laisser contaminer par cet amour, elle nous enseigne 
alors à regarder toujours l’autre avec miséricorde et 
amour, surtout la personne qui souffre, qui a besoin 
d’aide, qui attend une parole, un geste. 

Unité TED

Appel à l’humilité

 - Frère Sacré Coeur ــا مدرســة ــس 30 آذار زارتن ــار الخمي * نه
ــا مبضــوع  ــان نشــاط، تحاورن ــر وملي ــزة. كان نهــار مثمــر كت الجّمي
مهــم، رقصنــا، غّنينــا، لعبنــا ســوا وكان الفــرح واضــح عــىل وجوهنــا. 
ــا  ــد وحده ــو إي ــا أن ــرات وفهمن ــّم الخ ــاش وأه ــاركنا نق ــوا تش س
مــا بتزقّــف ألن نحنــا مدعّويــني لحتــى نتكــامل كل واحــد بحســب 
ــد  ــرتنا وأكي ــم مس ــار دع ــض بهالنه ــع بع ــناه م ــي عش ــو. ي طاقات

ــر كل الحــي. ــدا يش بيخت ــا وهي ــر عن ــر كب ــر كت ــرك أث ت
منشــكر زيارتكــن، وجودكــن معنــا ومنقلكــن إنــو رصتــوا مــن أهــل البيــت.

إليسا حريق

 إليســا حريق ولونا ميّني



-16-

Et la Mission Continue...


