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همزة وصل
    نرشة إخبارية شــهرية                نيســان 2017

من أقوال إيفون شامي: 
من بداية الطريق، والدنا صّدقوين عن جّد. 
إنّو  مش  طبيعتهم  إنّو  صّدقوا   *
املجتمع  ما  متل  معاقني،  يكونوا 
قنعهم وخّلهم يشوفوا إنّو حياتهم 
إلها أهميّة، لشو  إلها معنى، ما  ما 

يعيشوا ؟ املوت أفضل إلهم.
أنا  متلك«  »متيل  إنهم  صّدقوا   *
»متيل  ألله،  صورة  عىل  إنسان 
مواهب وحدود،  عندي  أنا  متلك« 

ومني من البرش ما عندو نواقص ؟
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..................  Big Thanks
شهر التوّحد ........................
كان ذلك إبداعاً ....................
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Prière pour le mois de Marie

 Très douce Vierge Marie, nous voici dans le mois qui vous est plus
 particulièrement consacré, nous venons vous demander la grâce de vous
honorer, de vous aimer, de vous prier, de vous imiter de toute notre âme.

 Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de notre foi : c’est à vous que Dieu
 a confié cette lumière infiniment haute qui fait participer notre intelligence
 aux mystères que votre Fils nous a révélés.

 Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de la Sainte Espérance : chaque
jour, dégagez notre esprit de l’attrait et de la fascination des choses d’ici-

 bas pour l’établir dans le désir et la quête des biens éternels. Chaque jour,
 délivrez-nous de la mortelle confiance en nous-mêmes, pour nous faire placer
 cette confiance dans la toute-puissance divine et dans votre bonté maternelle.

 Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère du bel Amour, la mère de
 l’infinie charité de Dieu incarné : inspirez toutes nos pensées, toutes nos
 intentions, tous nos désirs, toutes nos paroles, toutes nos actions. Ainsi nous
 répondrons dignement à l’amour que la Trinité Sainte nous porte dans son
 éternité bienheureuse.

 Très douce Vierge Marie, après l’hiver du péché, soyez le printemps de notre
vie. Ainsi soit-il.

Etrait de :  http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-25866077.html
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زمن الصوم والفصح املجيد

 CAT خــلل مســرة الصــوم، شــبيبة مركــز املســاعدة بالعمــل *
كان عنــدا وقفــة بالكنيســة كل يــوم الضهــر حتــى ترتّــل وتصــيّل 

املســبحة عــىل نوايــا معيّنــة :
• عىل نيّة الســيزوبيل واالســتمرارية بعيد البشارة.

• عــىل نيّــة كل األمهات بحلول فصل الربيع.
• عىل نيّة كل يليل حامل اســم »يوســف« بعيد شفيعو.

• عــىل نيّة األهل واألخوىة واألصحاب.
• عــىل نيّة كل البعاد عن ألله.

• عــىل نيّة كل املرىض واملتعبني.
• عــىل نيّة كل الــيل انتقلوا من بيناتنا.

• عــىل نيّة كل املــوىت املؤمنني يليل ما عندن حدا يذكرن.
ــىل  ــوا ع ــى يكون ــبيبة حت ــن الش ــد م ــة كل واح ــىل نيّ ــاً ع وطبع

ــة. ــع والخدم ــة، التواض ــوع باملحبّ ــال يس مث
ختــام هاملســرة كان اعرتافــات، توبــة وقــداس مــع أبونــا »أندريــه 

نجــم« بكنيســة مــار باســيليوس.
ــدرت ببســاطة تعمــل مســرة هالصــوم وتشــهد عــىل  شــبيبتنا ق

ــرب مــن بــني األمــوات وتهتــف بأعــىل صــوت : قيامــة ال

املســيح قام، حقاً قام ونحن شــهوٌد عىل ذلك

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

كيف تحّضنا للتجدد باملســيح
روحانيتــه  بــكل  ســيزوبيل  عيلــة  بتعيشــو  األالم  أســبوع   *
والشــبيبة  العمــل  فريــق  تشــارك  كــان  والســنة  ومعانيــه، 
ــر  ــاعة 12 الظه ــبة، الس ــة بهاملناس ــوات الخاص ــلت  والصل التأم

ومــن بعــدا، كانــت وقفــة القهــوة والكعــك.
أمــا نهــار األربعــاء املعــروف بـــ "أربعــة أيــوب" أو "أربعــة تربيــك 
ــن  ــيل أّم ــزال ي ــز بحضــور األب شــكرالله غ ــكان ممي ــت"  ف الزي
األعرتافــات بكنيســتنا وبعدهــا رتبــة  "القنديــل"  أو "تربيــك 

ــمعات  : ــاءة 7 ش ــت"  وإض الزي
1- ألجــل غفران ذنوبنا وتــرك خطايانا وقبول توبتنا.

2- ألجل متام صحتنا وعافيتنا ، نفســاً وجســداً.
3- ألجــل حفظنــا من كل تجربة وضعف وضيق.

4- ألجل حلــول نعمة الروح القدس علينا.
5- ألجل قداســة حياتنا وتثبيت مقاصدنا وإشــعاع رسالتنا.

ــدة يف امللكــوت الســاوي مــع  ــاة الجدي ــا الحي 6- ألجــل نَيْلن
ــع القديســني. جمي

7- ألجــل غفران ذنوبنا وترك خطايانا.
ــدداً،  ــاً مج ــون زيت ــاة، ليك ــت الحي ــا بزي ــح جباهن ــا مبس فتباركن

ــراب. ــن كل اضط ــي م ــاً يق ــاً ملئكي درع
ومن بعدا تشــاركنا لقمة محبة.

خميــس  يــوم  أمــا   *
أغســل  يــوم  الغســل، 
يســوع،  تلميــذ  أرجــل 
عيلــة  إجتمعــت 
أخــي  وأنــت  ســيزوبيل 
الكبــرة، حــول »مائــدة 
الحــب« حيــث قــام األب 
بــدور  جوزيــف ســلوم 

ــا  ــا وعلّمن ــل إخوتن ــَل أرج ــيح، فَغَس ــوع املس ــادم األول، يس الخ
أهميــة التواضــع، الخدمــة، وفعــل املحبــة بحياتنــا اليوميّــة. 

ــا أن ندخــل  ــوات، أعطن ــن األم ــن ب ــم م ــا القائ ــا إلهن ــا رّب، ي ي
يف مفهــوم هــذا الــّر العظيــم، نفهــم كّل يشء إنطالقــاً مــن 
ــا  ــو بناءن ــي يعل ــك، ل ــك ول ــك وب ــي كّل يشء مع ــك، نبن قيامت

ــا. ــه أبان ــد الل ــك ميّج ــكن ل ــّول مس ــر ويتح ويثم
Ambiance de vie
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أرنب العيد مع والدنا
يف نهــار نحنــا ومجتمعــني، وصلــت لعّنــا األرنوبــة »Lapina« حاملــة 
ــا  ــت مّن ــة. طلب ــة وذكيّ ــة محتال ــي أرنوب ــض. هيّ ــلّة بي ــا س بإيده
 »Lapinou« ــا ــل رفيقه ــا يوص ــل م ــض قب ــي البي ــا تخبّ ــاعدها ت نس

ــكل املطــارح. ــا ب ــا يخبّوهــن معه ــوا والدن ــول. بلّش األك
ينبّــش   »Lapinou« بلّــش 
شــافت  البيــض،  عــىل 
أصحابهــا  مــع   »Lapina«
ــاعدة.  ــّدو مس ــو ب ــار إنّ الزغ
ــة  ــلّة مليان ــارت الس ــّس ص ب
غــرّت   »Lapina« بيــض، 
رأيهــا وحبّــت مبناســبة العيــد 
 »Lapinou« ــا تشــارك رفيقه
بالبيــض وغّنــوا لهــا والدنــا 
Bravo Bravo عىل تقاســمها 

البيــض مــع رفيقهــا.

مــن الرابح يف مباراة كاتو الفصح !
ــزة. كل  ــكار ممي ــة وأف ــح بطريق ــد الفص ــل بعي ــنة منحتف كّل س
صــف حــّر قالــب مــن الحلــوى بشــكل وزينــة مبتكــرة )أرنــب، 

دجاجــة٬ بيــض...(، مبواصفــات محــددة : شــكل وطعمــة.
لجنــة التحكيــم، املؤلّفــة مــن مــدام ليليــان درغــام واآلنســة أنيتــا 

الحــاج، أعلنــت الفريــق الرابــح 
أعــله  املذكــورة  باملواصفــات 
وبالتــايل  واألطيــب(.  )األجمــل 
الــكل كان ربحــان. وعنــد اإلنتهــاء 
فريــق  كل  اســتقبل  أو  توّجــه 
رفاقــه القدامــى بالربامــج الرتبويــة 
الحلــوى  قالــب  معــه  وشــارك 

الجميــع. عــىل  ينعــاد  اللذيــذ. 

وحدة التدخل املبكر

وقفة عيد
"أعلمتــم مــا صنعــت بكــم ؟ أنتــم تدعــوين معلّــًا ورًبــا وحســًنا 
تقولــون، ألين كنــت الــرب واملعلـّـم قــد غســلت أرجلكــم، فيجــب 

عليكــم أنتــم أن يغســل بعضكــم أرجــل بعــض". 
متــل كل ســنة، بذكــرى خميــس الجســد  املقــدس، اجتمعنــا شــبيبة 
وفريــق العمــل وزرنــا ســبع كنائــس، صلّينــا مــع بعــض وطلبنــا مــن 
ــة، وكان  ــق الوصي ــا نطبّ ــني ت ــو متواضع ــون متل ــا نك ــوع يخلّين يس

لــكل شــب بيناتنــا طلــب خــاص عــرّب عنــو عــىل طريقتــو. 
ومبــا إنـّـو مــا منخــيّل العيــد ميــرق بــل اللحظــات الحلــوة باملشــاركة،  

التقليــد  مــع  وقفــة  إلنــا  كان 
الفصــح،  عيــد  برافــق  الــيل 
ــيل  ــون ال ــلوق واملل ــض املس البي
مــن  والقيامــة.  للحيــاة  برمــز 
فريــق عمــل ســيزوبيل كفرحونــة 
منتمنــى عيــد فصــح مجيــد للكل. 

ــام.  ــا ق ــام حق ــيح ق املس

مركز املســاعدة بالعمل - مشغل كفرحونة

يف الّصوم يفتح باب الّســاء
زمــن الّصــوم هــّوي زمــن الرّجــوع إىل اللــه، زمــن تأّمــل الــذات 
ــّو يســوع  ــر إن ــا نضــّل نتذكّ ــا ت والرّجــوع عــن األخطــاء واإلعــرتاف في

أجلنــا  مــن  انصلــب  املســيح 
خطايانــا.  كّل  ليغســل 

بهالزمــن املبــارك، مــا كان يف أحــىل 
مــن إنــو منــّي نحنــا وشــبيبتنا 
كــم ســاعة صــلة وتأّمــل. انطلقنــا 
مــار  لكنيســة  الســيزوبيل  مــن 
باســيليوس مبنطقــة الــزّوق وكان 
نجــم   أندريــه  األب  باســتقبالنا 
ــدو  ــبيبتنا عن ــت كّل ش ــيّل اعرتف ال
ــا  وتباركــوا. تشــاركنا بالقــّدس، رتّلن
ورفعنــا كّل نوايانــا للــرّب. كان نهار 

ــني  ــارك. منشــكر كّل م ــى الصــوم املب ــبيبتنا معن ــه ش ــز ملســت في مميّ
شــارك بنجــاح هالّنهــار : األب أندريــه نجــم  واملربيــة ماغــي بقاعــي.
وحدة اإلعاقة الفكريّة



تحّية من القلب 
من كل فريق عمل ســيزوبيل 

لوحــدة Ambiance de Vie وخاصىًة
الســيدة دوليل غرييش والسيد سايد نعمة 
اليل كانوا دامياً مرافقينا وســاعدونا نعيش 

زمن الصوم املبارك 
عرب الصلوات والتأمالت املرســلة

 WhatsAppعرب الرســايل القصرية  عالـ
.Outlook أو عــىل الربيد األكرتوين
انشــالله الرب يسوع يرافقكن دامياً 

وميلّيكن من نعمو...
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PHP يوم ممّيز بال

ــار  ــا... 13 نيســان كان نه ــا، وبامللعــب التقين ــد تجّمعن ــل العي قب
مميّــز عّنــا.  حّرنــا، ركضنــا زيّنــا ورصنــا جاهزيــن. ضحكــة 
ــع  ــى يجم ــاب حت ــارك باأللع ــم يش ــكّل ع ــاس وال ــة وح وهيص
ــي  ــض ونلق ــع البي ــا نجم ــب ت ــا بامللع ــر توزّعن ــات... باٱلخ علم

الكنــز... فريقــني متيّــزوا 
الــكل  بــس  بعلماتــن 
ــر  ــا...  باآلخ ــان معن ربح
وعقبــال  بعضنــا  عيّدنــا 
مرنكــض،  ســنة  كل  مــا 

ومنزيّــن. منحــّر 

وحدة اإلعاقة الجسديّة

مشوار العمر
ــة انطلقــت وعــم تكّمــل. عــىل خطــى األقدمــني،  الســياحة الدينيّ
ــم  ــا باإلس ــن منعرفه ــىل أماك ــرّف ع ــرة نتع ــة كب ــا، جاع انطلقن

ــخ. ــا بالتاري ــدة عّن ولكــن بعي
مشــوارنا بلّــش مــن جونيــة لوصولنــا لقرطبــا، ونزولنــا عنــد 
ــن  ــني وبعدي ــا الفينيقيّ ــت بهيكله ــيل جمع ــة ال ــوح«، الضيع »يان
ــة  ــىل عصاميّ ــريك ع ــّر البطري ــهد بهاملق ــخ بيش ــيحيّني. التاري املس

املســيحينّي األوائــل.

ــيل  ــس« ال ــد »ســيدة الحب ــورة عن ــت بالعاق ــة كان ــا التاني محطّتن
وصلنالهــا مشــيًا والتقينــا تحــت أقــدام العــدرا الــيل عيونهــا لفــوق 
ــة  ــوايل 700 درح ــا ح ــت ونزلن ــرة كّمل ــل. واملس ــع الص ــم ترف ع

ــل. بصمــت وتأّم
ــة  ــت كلمــة مرتجل ــل وكان ــار رشب ــارة كان مبحبســة م ــام الزي خت
ــة  ملرافقنــا بهاملســرة األب »هــاين طــوق« شــّدد فيهــا عــىل أهميّ
ترابطنــا ســوا متــل الَعقــد وكل مــا ارتفــع واحــد برفــع الــيل معــو.

نهــار من العمر... تســلّينا... تثّقفنا... صلّينا... واجتمعنا...

Ambiance de Vie أنطوانيت أيب رزق - بإســم
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أخبار والدنا وشبيبتنا
الفرحــة جمعتنا واملحبة رافقتنا

ــوا  ــلّب حبّ ــمويش. ط ــيدة – مش ــة الس ــتقبلنا مدرس ــا اس بصفن
يقّضــوا معنــا وقــت، عــىل مــّدة أســابيع. قمنــا بنشــاطات تربويــة 
ــة، وســوا احتفلنــا بعيــد ميــلد »جــاد« ولــد مــن والدنــا. وترفيهيّ

وختــام نشــاطاتنا فاجؤونــا زّوارنــا بهديـّـة حلــوة وقيّمــة : تلفزيــون 
وDVD خــاص لوالدنــا تــا يحــروا الربامــج التثقيفيّة.

إلكن منا كل الشــكر واملحبّة.

فريق عمل  برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

نهفة
تلميذنــا اســطفان ضــّو يصل 
ــا.  ــّدد صباًح ــت املح يف الوق
ــد املوظفــني يف  يراقــب ويقلّ
تســجيل حضورهــم بواســطة 

اآللــة. 
الــروري  مــن  أنّــه  رأى 
فيمــرّر  باملثــل،  يقــوم  أن 

إصبعــه ويقــول »Thank You« ثــم يصعــد إىل الصــف بنشــاط.
وحدة التدخل املبكر

نشاط تجمييل
قّصينا وشعراتنا  لعيد الّشــعنينة تزيّنا   
حطّيـنـا جيــل  براشـــــينغ  عمـلنــــا   

ــوا  ــو كان ــن ش ــيل، ورح نخرّبك ــاطنا التّجمي ــن نش ــدا كان ضم هي
ــا: أهدافن

1- تعزيــز الثّقة بالّنفس.
2- الّنظر ٳىل املرآة.

3- ملحظــة الفرق قبل وبعد القّص. 
4- إظهار رّدة فعل عىل الهواء الّصادر من مجّفف الّشــعر.

5- اٳلســرتخاء خلل الحّصة التّجميليّة.
منشــكر املربّــني وليــد الشــبق واليــاس بــو جربايــل الــيّل ســاعدوا 

والدنــا يكونــوا بأبهــى حلّــة بهاملناســبة.

وحدة  الشوشو*

* الشوشو: برنامج األوالد املصابن بإعاقة جسديّة و/أو ذهنّية شديدة

نشــاطاتنا الخاصة بالصبايا
بإطــار اإلهتــام بالــذات، جّربنــا نعطــي 
الوقــت، عــىل األقــل مــرة باألســبوع، للعنايــة 
ــا  ــا الصباي ــًة نحن ــي وخاص ــا الخارج مبظهرن
ــايل جهامــي. ــة نت ــع املربي ــارا" م ــايل وي "نات

وأكيــد هيــدا الــي بيفّرحنــا بــس نعمــل 
أحــىل املوديــلت...

وحدة التوّحد

وحدة التوّحد

املشغل األحب لوالدنا
كل والدنــا بينطــروا يوصــل دورن حتــى يكونــوا باملشــغل اليــدوي 
ــتقبلن  ــدورا بتس ــيل ب ــن يل ــزال زوي ــة جي ــع املربيّ ــريي م التعب
بفــرح ومحــّرة مــواد جديــدة وأفــكار متنوعــة... بهاملشــغل 
والدنــا وشــبيبتنا بيدمجــوا األلــوان ببعضهــا، بعــرّبوا عــىل طريقــن 
ــم   ــكل قدراته ــتغلوا ب ــوا يش ــه وبيجرب ــعروا في ــن كل يش بيش ع

ــى يعطــوا األحــىل. حتّ



-6-

مشاويرنا عّبت عيوننا فرح
Country Farm رحلــة تثقيفية اىل

ــوا  ــا يتعرّف ــو والدن ــهري، أنّ ــوي الش ــا الرتب ــداف برنامجن ــن أه م
ــم...  ــم، إطعامه ــام به ــب: االهت ــان والكل ــن الحص ــوا م ويتقّرب
بهاإلطــار قــام فريــق »Inde en Rose« برحلــة تثقيفيّــة إىل 
الرحلــة، إمتطــوا والدنــا  »Country Farm«. خــلل  مزرعــة 
الحصــان وقامــوا بجولــة يف املزرعــة مبرافقــة الكلــب. وقبــل 

الرجــوع إىل ســيزوبيل، قطفــوا  الزهــور مــن الطبيعــة.

وحدة التدخل املبكر

* ببســمة وضحكة اســتقبلونا
بأوتوكــــارن  نقلـونــــــــا

ــا        ــاب  لعبّونــ ــىل  األلع بأحـ
ــا  ــة  عيّدونــ ــل  عيديّـ بأجمـ
شكــــر كبـــر مـــن  قلـوبنــــا 

ومتـــل كـــل ســـنة فّرحونـــــا      
ــا وأطيــب croissant رّوقون
وعــىل أنغــام املوســيقى رقّصونا
وتنلقــي البيض ســاعدونا
Jesus and Marry ملدرســة

ولطّلبهــا يليل دامياً بيدعمونا

وحدة اإلعاقة الفكريّة وحدة اإلعاقة الجسديّة

انعزمنا، لّبينا وكان مشــوار من العمر
نشــاطاتنا مــع والدنــا ومشــاويرنا خــارج املؤسســة أهدافهــا 

متعــّددة منهــا املــرح والتعــرّف عــىل أصحــاب جــداد. 

*مشــوارنا هاملــرّة كان دعــوة مــن مدرســة األنطونّيــة مــار روكــز. 
اســتقبالن إللنــا كان مميّــز، انقســمنا وتوجهنــا كل 4 أشــخاص عىل 
ــا.  ــة لــكّل واحــد من ــا عمــل يــدوي وكان هديّ صــف. ســوا حّرن
ــاركنا  ــص تش ــلّينا، بالرق ــا، تس ــا ؛ لعبن ــا حصته ــة كان إله الرياض
ــا  ــا.  خلــص نهارن وباآلخــر ســندويش مــع عصــر وشــوكوال تغّدين
ــا.  ــا بتعــرّب عّن وعــىل الســيزوبيل رجعنــا كتــر مبســوطني، وصورن

رحلة ع املكسيك 
ــدان  ــزور بل ــف ون ــم نستكش ــوي ع ــا الرتب ــنة بربنامجن ــا الس نحن
ــبانيا  ــل، إس ــان، الربازي ــىل الياب ــا ع ــا تعرّفن ــد م ــن بع ــدة. م جدي

ــيك. ــا ع املكس ــدورا .... وصلن وأن
وأكيــد مــا فينــا إال مــا نــدوق الـــFAHITA  باملطعــم املكســييك

ــا. ــه الســتضافتو إلن LA COMIDA ومنشــكر الســيد خريالل
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التدريب املستمر يف مشغل الفندقية
مــع  الفندقيــة  مشــغل  يف  مســتمرة  التدريــب  حلقــات 
عــم  وشــبيبتنا   »Baptist Sourice« الفرنــي  املتطــوع 
ــرت  ــوا أك ــم يتحّمســوا ويحبّ ــّدم ملحــوظ وع ــن تق ــوا ع بربهن
ــة بفضــل األســاليب املبّســطة الــيل عــم  وأكــرت مهنــة الفندقيّ
ــم  ــم بتخلّيه ــيل ع ــن وال ــوع »Baptist« مع ــا املتط يعتمده

يتعلّمــوا برسعــة.
واللفــت إنــو شــبيبتنا عــم يقــدروا يتعلّمــوا مهــّات صعبــة 
مبجــال الخدمــة الفندقيّــة )Service( كانــت كتــر صعبــة 

ــل. يؤّدوهــا مــن قب

أشهى أألطباق
عــم  كان   »Auberge« بالـــ  زّوارنــا  األعيــاد  فرصــة  خــلل 
يتأّمنلــن أفضــل األطبــاق املتنّوعــة والغنيّــة وعــم بحّســوا 
حالــن كتــر مكرمــني. هيــدا بفضــل زميلنــا »أحمــد« الــيل عــم 
يهتــم بتأمــني كل وجبــات الــزّوار بإيــام العطلــة مــن ترويقــة، 

ــاء. ــذاء وعش غ
مــا فينــا إال مــا نوّجــه شــكر كبــر ألحمــد ولــكل فريــق 
ــات  ــوا كل متطلّب ــيل عــم يســهروا عــىل طــول ليأّمن ــخ ال املطب
الـــ»Auberge« مــن وجبــات بأفضــل صــورة، وباألســاليب 

والســليمة. الصحيّــة 

نايل تامر - مشــغل الفندقية

Big Thanks
 Thank you Milda, Rany, Simas, Rimas, Linas and
Nida Chakar for your thoughtfulness.

 Through your volunteering for one day during your
 visit to Lebanon you made our day more bright
 and our children's future more promising in people
believing in them.
 Good luck in everything you do and hope to see you again!

Daisy Daou -Visitors & Volunteers Unit
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شهر نيسان... شهر التوعية عن التوّحد
التوحد التحضري لحفلة 

شــهر نيســان، شــهر التوعيــة عــن التوحــد. متــل مــا عودناكــن كل ســنة بكــون إلنــا لقــاء حــول حفلــة مميــزة. بلشــنا النحضــرات مــن أول 
الســنة والتمرينــات املكثفــة للحفلــة بـــ28 نيســان... ملحظــة : مــن مــا بحــب يســافر ؟!!!
رح نســافر سوا برحلة عرب األثري...

وإجا اليوم املنتظر، الفريق متل خلية النحل ! واألهل عيونن ناطرة تا يْشــوفوا والدن... وبلّشــت الســفرة...

بريطانيا من 

إىل كوريا الجنوبّية

ثم الهند

النهايــة والبدايــة لبنان... وإمياناً مّنا بطاقاتهم، قدرنا ســوا نقدم أفضل اللوحات الراقصة...

وفرنسا

ومرص

وكلنــا متني للجميع ألحىل ســيزوبيل بأحىل لبنان.  

منخــص بالشــكر  شــاب مــن 
الطباعــة  مبشــغل  شــبيبتنا 
"رشبــل صايــغ" لتنفيــذ وطباعــة 
املميــزة. الحفلــة  دعــوات 

وحدة التوحد
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كان ذلك إبداعاً ومتعًة

ــزون   ــال وشــّبان يتمّي ــدون أطف ــد، متوّح ــد، توّح ــد، توّح توّح
بعاملهــم الخــاص، هــذا مــا نشــهده ومــا نعرفــه.

التواصــل  ألّن  بهــم  اإلحتــكاك  يصعــب  للبعــض  بالنســبة 
معهــم  يتطلــب قــدرة  معينــة  إلســتيعاب مــا يريــدون، 
فالــكالم عندهــم محــدود أو غــري موجــود، لغــة الجســد هــي 

ــم. ــوى لديه األق
ــق   ــب املنط ــاّ  حس ــن عن ــاً معزول ــام أناس ــنا أم ــاُل أنفس نخ

ــا.  ــَب بينن ــا نُِص ــداراً وهميًّ ــري، كأّن ج الب
ولكــّن الــذي مل يشــاهدهم يف حفلتهــم الســنوية، فاتــه املتعــة 

والدهشــة  مــّا قّدمــوا.
ــرة،  ــن مؤث ــوى م ــة  وأق ــن رائع ــر م ــت األجــواء أك ــد كان لق

ــاهدة. ــع باملش ــض متّت ــن ح ــاً كّل م حق
أن   اســتطاعوا  مرافقيهــم  املحــدودة ومبســاندة  بقدراتهــم   
ــن  ــواً م ــن ج ــل واملدعّوي ــن األه ــن م ــىل الحارضي ــوا ع يضف

املــرح والبســمة.
مل يعــد أحــد يفكــر  بالتوحــد أو بوضعهــم، ألّن أداؤهــم 
ــا نســينا أنهــم  ــا لدرجــة أنّن ــا وعقلن ــاً وملــس قلوبن كان حقيقي
ــا  ــمعنا، و أمضين ــا وس ــا رأين ــتمتعنا مب ــد، واس ــن بالتوح مصاب

ــالً. ــاً وجمي ــاً  مثين وقت
تبــّن يل أنّنــا نحــن املعافــن مــن يجهــل عاملهــم وطاقاتهــم، إذا 
تغاضينــا عــن كلمــة توّحــد زادت صداقتنــا لهــم وزاد إبداعهــم.
رضا السخن

إضاءة القرص الجمهوري باألزرق

مبناســبة شــهر التوعيــة عــن التوّحــد، ومببــادرة مــن الســيدة 
األوىل ناديــا عــون، تــّم دعــوة عــّدة جمعيّــات تُعنــى بالتوّحــد يف 
لبنــان إىل القــرص الجمهــوري، وذلــك نهــار الجمعــة الواقــع يف 28 

ــون األزرق. نيســان 2017 بهــدف إضــاءة القــرص بالل
ــن الربنامــج عــرض ملواهــب الشــبيبة. شــارك مــن ســيزوبيل  تضّم
ــة  ــاء، باإلضاف ــقر بالغن ــارون اش ــم وم ــة الرس ــقر ملوهب ــد ش ولي
ــه  ــع والدت ــوري م ــش فاخ ــده ودروي ــع وال ــس م ــادي رسكي إىل ف
وشــقيق مــارون مبرافقــة أنيتــا الحــاج، ماغــي مــدّور وكارال فّضــول.

كان لقــاءاُ مميّــزاً خاصــة وأّن فخامــة الرئيــس ميشــال عــون 
صافــح شــبيبتنا وتحــدث معهــم.

ــاع  ــد والدف ــال التوّح ــة أطف ــل قضيّ ــر بحم ــا كب ــة، إميانن بالنهاي
ــم. ــرتاف به ــم واالع ــن حقوقه ع

وحدة التوّحد



-10-

Plateau Technique - تابع إشارات العالج اللغوي 

اسافر : فتح اليد ومّد األصابع، الكّف نحو األسفل، 
تقربة اليد إىل األمام ورفعها نحو األعىل للّداللة عىل إقلع الطّائرة.

مطار: فتح اليد ومّد األصابع, الكّف نحو األسفل للداللة عىل أرض 
املطار. وضع اليد األخرى فوقها، تقربتها إىل األمام ورفعها نحو 

األعىل للّداللة عىل إقلع الطّائرة عن أرض املطار.

توضيب الحقيبة : توضيب + حقيبة :
توضيب : فتح اليدين مقابل بعضها البعض ومّد األصابع نحو األمام. تني اليدين قليلً ليصبح اتّجاه الكّفني نحو األسفل.

حقيبة : وضع قبضة اليد جانب الجسم ومّدها قليلً نحو األعىل.

لبنان : رسم األرزة باالصابع : مّد السبابتني وتقربتها من بعضها من األطراف. إبعادها عن بعض، إنزالها ومن ثّم تقربتها إىل الوسط. 
إعادة الحركة مرّتني للّداللة عىل أغصان األرزة.

حقيبة : وضع قبضة اليد جانب الجسم ومّدها قليلً نحو األعىل.طائرة : فتخ اليدين أمام الجسم للداللة عىل جانحي الطائرة.

مرحبا، بهيدا العدد من همزة وصل، رح نعرّفكن عىل اإلشارات ييّل بتتعلّق بالّسفر.
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ــات ــب بجامع ــالب الط ــع ط ــت م ــد ثاب ــهر، املوع ــل كل ش * مت
 .AUB والـــ BAU

هدفــو  الــيل  هاللقــاء 
إنّــو يتعرفــوا الشــباب 
والصبايــا عــىل رســالة 
وبرامــج  ســيزوبيل 
كــان  هــّوي  عملهــا 
يطرحــوا  تــا  مســاحة 
ــوا  كل تســاؤالتن ويحمل
إنــو  فحواهــا  رســالة 
شــو مــا كانــت اإلعاقــة 
وال ممكــن متــّس بكيــان 

اإلنســان.

ــوا  ــا ؟؟!!  وكيــف إذا كان ــا  لعن ــارة جران * شــو يف أحــىل مــن زي
طــالب مدرســة مــار يوســف-عينطورة يلــيل كل ســنة بيجــوا 

ــا. ــت معن ــوا وق ــا ويقّض ــوا علين ــدة ليتعرّف ــوه جدي بوج
ــو ومثمــر، ومــن بعــد نقــاش حــول رســالة  كان اللقــاء معــن حل

ــا ســوا. ــا وغنين ســيزوبيل، لعبن
ــو يخلــص  ومــا يف أفضــل مــن إن
فيــه  رفعنــا  بقــداس  لقاءنــا 
نوايانــا  كإخــوة عنــا »أب واحد« 
ــا  ــو يــزرع نظرتــو فين ــا مّن وطلبن
ــا  ــني م ــان، م ــب كل إنس ــا نح ت
ــو. ــت صعوبات ــا كان كان وشــو م

مصابن ومعافن، سوا منعمل فرق وسوا منفرح ومنفّرح
* هالكلــات كّنــا نقــول عنهــا إنهــا شــعارات مــن تأليــف »إيفــون 
شــامي«، بــس يــوم  عــن يــوم، عــم نتأكّــد إنّــو هالكلــات 

ــوطني. ــّد مبس ــن َج ــون ع ــوا ونك ــها س ــا نعيش ــة، فين حقيق
ــة  ــة مزرع ــن ثانوي ــف Seconde م ــارة ص ــلل زي ــن خ ــنا م ملس
يشــوع الرســمية قديــش التلميــذ عنــدن حــاس الشــباب، عنــدن 
نخــوة، إندفــاع وفــرح. حلقــات الحــوار كانــت مثمــرة وإنســجامن 

مــع الشــبيبة جيــد جــداً.
مــع »جوزيــه وآفــو« دقــّوا ع الدربكــة... مــع »مــارون« غّنــوا مللــك 
 ،chasse aux oeufs ــد، كان ــد بإي ــبيبة، إي ــع كل الش ــد... وم املج

وســوا شــهدنا عــىل القيامــة و هتفنــا »املســيح قــام حقــاً قــام«.
وإذا بدنــا نعطــي علمــة لهالنهــار، بيســتاهلوا 10/10. يــا شــباب 

ــزة، أللــه يبــارك فيكــن.            لفتّونــا بزيارتكــن املميّ

قسم الزوار واملتطّوعني

زّوارنـــا
ــن رســالة ســيزوبيل  ــع املجتمــع هــو جــزء أســايس م ــا م * عملن
للمــدارس  اســتقبالنا  هالعمــل  عنــارص  أهــم  أحــد  ومــن 
ــا طــلب مدرســة ــدا الهــدف زارون ــل املســتقبل. بهي ــة جي وتوعي

.St. Charles des filles de la charité
هالزيــارة حطّــن بصــورة شــاملة عــن رســالتنا مــن خــلل الفيلــم 
يلــيل حــروه وتناقشــنا فيــه، وجاوبنــا عــىل كل تســاؤالتن. وألن 
ــاب  ــد األلع ــّوع، أكي ــار متن ــج هالنه ــون برنام ــاً يك ــرص دامي منح
واألغــاين إلهــا حّصــة تــا تكــون عــم تقــرّب التلميــذ مــن والدنــا.

منهّنــي مدرســة St. Charles des filles de la charité عــىل 
ــا  ــة »كلن ــىل ثقاف ــد ع ــل الجدي ــرىب الجي ــو ي ــة إن ــا ألهميّ وعيه

معنّيــن ببعــض« وبتخلّيــه يبنــي مجتمــع إنســاين أفضــل.

ليىل زغيب



يش  بــكل  نذكركــم  ومنحــب 
جديــد ملوســم الربيــع والصيــف 
وبتقــدروا تختــاروا أحــىل الهدايا 
والضيافــات لــكل مناســباتكم 

ــة. ــا الدامي ــن معارضن م
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مندويب الربامج : نايل تامر، ليىل زغيب، رضا السخن، لودي أيب راشد، تانيا جرجس، دوليل غريي، حنان سنكري، جيي خليل، جانني شليطا، ليليان 
خويري، سمرة رومانوس، الياس طوق، جورجيت عقيقي، جيسيكا رحمة، أنطوانيت أيب رزق، رانيا أسمر.

قسم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا ساحة. 
تنفيذ : جورجيت أواقيان.
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عيلتنا أخبار  التمويلّية نشاطاتنا 
عقبال املّية 

النحل خلّية 
نصف  طحني،  كبايات    3  : املقادير 
ملعقة  زبدة،  كوب  ربع  لنب،  كوب 
ملعقة  ملح،  ملعقة صغرة  سكر،  كبرة 
بودر،  بايكن  ملعقة  خمرة،  كبرة 

نصف كوب حليب.
الحشوة : زعرت يابس أو حبق يابس أو 

للزينة سمسم  مطحون،  زيتون 
يُقّسم  العجني  بعد   : التحضري  طريقة 
باملكونات   وتُحىش  أقراص  إىل  العجني 
يف  توضع  ثم  الرغبة  حسب  املذكورة 
بالحليب  العجني  وجه  يُدهن  وعاء، 
بالفرن.  قبل وضعه   بالسمسم  ويُزيّن 

170درجة ملّدة نصف ساعة. املطلوبة  الحرارة 
الخياطة - مشغل  كاورك  فيوليت 

وصفة صحية مع منتوجاتنا

ألف مربوك للزميلة 

جويا سالمة عيد 

والدة ابنتها ريــا 

ألله يعيشها وترىب بداللكن

فرحــة عيــد الفصــح اكتملــت مــن خــلل تنظيــم الغــذاء الســنوي 
ــزت  مــع كافــة لجــان املتطوعــات. كانــت جمعــة حلــوة كتــر متيّ

بجــّو مــن اإللفــة والصحبــة العائليــة.
ــات،  ــن ضياف ــا م ــة منتوجاتن ــرض لكاف ــز مع ــار املميّ ــل هالنه تخلّ

ــا... ــة وغره ــة، شــموع، زين أشــغال يدوي
ــزام  ــا وااللت ــىل الوف ــيدات ع ــكر الس ــا نش ــة م ــكل وقف ــا ب ــا فين م
بالرســالة بــكل حــّب واندفــاع وشــكر كبــر للســيدة ماريــان كبــارة 
صاحبــة محــل "pieces 2" الــيل قدمــت عــرض مميــز أللبســة 

ــيزوبيل.  ــة بس ــر الخاص ــنط البح وش
ومــا كان يف أحــىل مــن حضــور شــبيبتنا الــيل زيّنــوا هالنهــار بخدمن 

مــع بســمن الدامية.

التسويق - قسم  سمرة رومانوس 

شنط بحر

تذكارات املناولة األوىل شوكوال مع مارتيني

بونبون


