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همزة وصل
    نرشة إخبارية شهرية                أيــــار 2017
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ومبوقفهم، رافضني يحسبولو حساب 
باملجتمع، متل كل طفل، كل مراهق، 
إنسان،  كل  راشد،  كل  شب،  كل 
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اإلجتامعي،  هالفراغ  َسـّد  مسؤولية 
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إىل أفراد عائلة ســيزوبيل
أيها الزمالء الكرام،

إّن األوضاع التي متّر بها البالد حالياً عامًة ومؤّسســتنا خاصًة ليســت ســهلة أبداً.

ــا  ــب علين ــة يصع ــام القادم ــا األي ــىء لن ــاذا تخب ــاع وم ــذه األوض ــتمّر ه ــى ستس إىل مت

معرفتــه أو تكّهنــه.

لكــن مــا نعرفــه جيــداً ومــا نســتطيع أن نقّدمــه يف ظــّل أوقــات صعبــة مثــل هــذه، هــو 

إمياننــا املطلــق بِســّت البيــت، راعيــة هــذا البيــت ومرافقــة مســرته وســاهرة عــى أوالده 

وفريــق عملــه.

نعــم أيها الزمالء نحن لســنا وحدنا يف مواجهة هــذه األزمة الخانقة عى كل لبنان.

ــايئ ال تســمحوا إلميانكــم أن يتزعــزع وللخــوف والشــك أن يســكن يف قلوبكــم.  نعــم أحب

ثقــوا دامئــاً أنهــا مرحلــة وســتمّر إن شــاء اللــه وغــداً يــوم جديــد.

إننــي أشــكركم جميعــاً عــى تفّهمكــم لهــذا الوضــع وعــى مبادراتكــم القيمــة للمســاعدة 

عــى تخطـّـي هــذه املرحلــة، كــام أشــكركم عــى إلتزامكــم ومثابرتكــم ومحبّتكــم ودعمكــم 

الذيــن هــم أســاس اســتمراريّتنا ورســالتنا.

إتكالنــا عليكــم أحبــايئ وعــى صلواتكــم وصلــوات أوالدنــا وشــبيبتنا لنعــرب هــذه املرحلــة 

الصعبــة. ويجــب أن ال ننــَس أن إمياننــا بِســّت البيــت ووحدتنــا وإلتزامنــا بهــذه القضيــة 

املحّقــة، قضيــة الولــد املصــاب بإعاقــة وعائلتــه، هــم حجــر األســاس، هــم رّس نجاحنــا.

مــع فائق إحرتامي وتقديــري ومحبتي لكّل فرد منكم.

فاديا صايف      

رئيس ومدير عام
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!!! عيلــة  نحنــا  ســـيزوبيــل، 

مـنـحـّبـــك

ظروفـــك بكـّل 

ملتزمني
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مربوك القربانة األوىل
هيــدي الســنة مميــزة وفيهــا بركــة... 3 مــن والدنــا شــاركوا برعاياهــم باحتفــال القربانــة األوىل : أنطــوان كــرم مــن وحــدة الشوشــو، جــو 

عســاف مــن وحــدة اإلعاقــة الجســدية وإيــل روكــز مــن وحــدة التوّحــد.

عظيم أنت يا اللّه...
قّديــس أنت يــا متواضع، حّتى تدخل هالقربانة

 الّصغرية ومنها إىل أعامقنا. وطلبك واحد حّتى نســتحّق 
هــذه الِنعمة : أن نحّب بعضنا ونحّبك.

اليــوم »أنطوان كرم« أخــذ نعمة قربانته األوىل مع أختو 
»ميا«  برعّية ســيدة الورديّة الحدث. الّتحضري كان 

ا وتوّزعت األدوار دون متييز. ممّيــز جدًّ
قربانــة مباركة أنطوان وميا كرم.

وحدة الشوشو*

جـايـــي لعندك جايي
مع رفـقـاتـــي جايـــي ...

 ولدنا الزغري »جـــو عســـاف« تقّدم عند يسوع
برعيته مار أســطفان - البرتون،

بــني أصحابو وخّيو التــوأم وتناول قربانتو األوىل.
انشــالله يســوع يبقى دامياً بقلبك

ويرافقــك كّل إيام حياتك.

وحدة اإلعاقة الجسدية

رّب أنــا ورقة بيضاء
أرســم عليها كل ما تشاء !

أيها الرّب يســوع، أنت تعرفنــي، تعرف قلبي !!!
أنــت تحّبني وتنتظــرين، ضّمني إليك !!!

بفــرح وحّب، تقدم »إيــل روكز« للمناولة األوىل 
مع أخيه التوأم »رشبل« بكنيســة ســيدة الورديّة،

 زوق مصبــح. القربانة ترافقكــم كل حياتكم.

وحدة التوّحد

الربامج الرتبويّة
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ــى  ــودة ع ــي موج ــوز الّ ــة الرّم ــى أهمي ــا ع ــل األّول : تعرّفن التأّم
ــن إذا  ــا ياه ــّي رح تعطين ــم ال ــى الّنع ــة"، وع ــة العجائبي "األيقون

ــدرا.  ــن الع ــن إيَدي ــا ب ــلّمنا حياتن س
العــدرا قّدمــت األيقونــة للعــامل خــالل ظهوراتهــا عــى القّديســة 
بيحمــل  شــخص  كل  "بوُعــد   : وقالتــال  البوريــه"،  "كاتريــن 

هاأليقونــه إيّن أعطيــه نعــم كتــريي".

فكانــت صالتنــا : يــا عــدرا نحنــا واثقــن إنـّـك رح تحمينــا، منطلب 
ــرح  ــم : ف ــة، كّل الّنع ــة العجائبي ــيّدة األيقون ــا س ــِت ي ــك، إن مّن
ــا، املســامحة  ــا وأهلن ــة أصحابن ــال، محبّ ــا، ســالم وراحــة ب بقلوبن

والصــرب عــى الصعوبــات. آمــن.

التأّمــل الثــاين : العــدرا هيــي يلــّي اختــارت بنفســا كّل العالمــات 
ــّدل  ــة بت ــي عالم ــه هيّ ــة. وهاأليقون ــى األيقون ــوفا ع ــي منش الّ

ــم العــدرا. ــا ملري عــى انتامئن
ــة  ــة وداعس ــرة األرضي ــى الك ــة ع ــدرا واقف ــة الع ــوف عاأليقون منش
الحيّــة، ومــن إيديــا طالــع أشــّعة بتــدّل عــى الّنعــم الـّـي رح توزّعــن 

* خــالل الشــهر املرميــي، إهتــم القســم الرتبــوي بتحضــر بحــث  
ــاين  ــن مع ــه م ــا تحمل ــة وم ــة العجائبّي ــبحة واأليقون ــول املس ح
ورشوحــات واجتمــع الــكّل بوقفــة صــالة وتأّمــل كل نهــار جمعــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، صنــع األوالد املســبحة بأيديهــم وقــد رُِفعــت 
عــى مدخــل املؤّسســة كتســليامً منــا لهــا عملنــا ورســالتنا.

نشاطاتنا خالل الشهر املرميي
ــالوة  ــم« بت ــا »مري ــا إمن ــهر، مّجدن ــن الش ــة م ــار جمع ــأّول نه ب
ــا،   ــان يف حريص ــيّدة لبن ــزار س ــرة، إىل م ــالل مس ــن خ ــا م صفاته
مــن  وملتزمــن  شــبيبة  وصغــار،  كبــار  عيلتنــا،  فيهــا  قامــت 
ــة  ــى نيّ ــي ع ــداس اإلله ــا بالق ــي، واحتفلن ــت أخ ــيزوبيل وأن س
ــرور 40 ســنة لتأســيس ســيزوبيل و25 ســنة  ــد م اإلســتمراريّة بع

ألنــت أخــي و15 ســنة لإلعاقــة والحيــاة يف الكنيســة.
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كان  هالشــهر  ختــام  أّمــا   *
ــل  ــن قب ــم م ــة مري ــالوة  قّص ت
ــى كّل  ــا، ع ــت إلنتقاله ــا خلق م
بالصالــة  تجّمعــوا  يــّي  األوالد 
ــم  ــوا مــع صلواته ــرة وقّدم الكب

ملريــم، باقــات الــورد. 

الشهر املرميي - تابع
ــو يف  ــا. ومنشــوف حجــار كرميــة بتــدّل عــى أنّ ــا ملّــا نطلــن مّن علين

ــا. نعــم عــم ننــى أو عــم نســتحي نطلــن مّن

فكانــت صالتنــا : يــا عــدرا، حتّــى نعيــش معــك بعيــد عــن الخطيّــة 
ــا  ــّمينا والدك علّمين ــي بتس ــِت ال ــّب. إن ــرف إاّل تح ــا بتع ــوب م بقل

مثلــك نشــكر الــرّب عــى كل عاطايــاه، اليــوم وكل يــوم. آمــن.

ــه  ــن األيقون ــه م ــه التاني ــى امليل ــوف ع ــث : منش ــل الثال التأّم
حــرف امليــم بالفرنــي، أّول حــرف مــن إســم مريــم، كأنّــو 
ــل  ــا بتنفص ــم م ــوع. مري ــب يس ــل صلي ــده بتحم ــرف قاع هالح
ــى تســاعدين  ــا إلتمــس شــفاعتها حتّ ــا مدعــو  داميً ــا، وأن عــن إبن

ــل. ــا كان ثقي ــد م ــي ق ــل صليب إلحم

وكانــت صالتنــا : يــا عــدرا مثــل ما ســنديت صليــب يســوع وضلّيتي 
معــو آلخــر نفــس، خلّيــي معــي. علمينــي رّشكك بــكل يش بحيايت: 
َصبِْحــك ومّســيي، آخــد رأيــك بأصغــر اإلشــيا وأهّمهــا، إشــكيلك 
ــي.  ــن وقت ــي م ــكرك وأعطي ــي، إش ــن فرح ــرّبك ع ــي، خ هموم
ــي:" إذا  ــورة بقلب ــاردوس محف ــس برن ــامت القدي ــا كل وخــّي داميً
ــب ومشــّقات، منعــّي  ــا مبصاي ــا التجــارب وشــكيّنا، ومرقن جابهتن

ــع بالنجــوم ومنطلــب حضــور "مريــم". آمــن. راســنا ومنطلّ

التأّمــل الرابــع : الصليــب الّــي عــى األيقونــة، هــوي رمــز 
إبنــا،  مــع  هالّصليــب  تقاســمت  العــدرا  املســيحيّة،  للحيــاة 
وتحلـّـت بالرأفــة مــع تحّمــل اآلالم. كانــت واقفــة قــّدام الّصليــب 
ــا رح تقاســمنا صليبنــا وتســاعدنا  ــي بتوعدنــا مــن خاللــو إنّ وهيّ

ــو. ــا نحمل ت
ــم  ــب مري ــن قل ــر م ــب كت ــوك قري ــل بالّش ــوع املكلّ ــب يس قل
ــو عــن  ــه مــا بينفصل ــي عاأليقون ــة، هالقلبــن الّ املطعــون بالحرب
ــال للقداســة،  ــب يســوع مث ــاألمل. قل ــًدا ال بالحــّب وال ب بعــض أب

ــي. ــامل اإلله ــس الك ــم بيعك ــب مري ــم، وقل ــوع كّل الّنع ينب

كانــت صالتنــا : ياعــدرا، بيكفــي نفّكــر قّديــش بتحبّينــا، بيكفــي 
ــا نــروح لعنــد يســوع مــن خاللــك، علمينــا  نعــرف إنّــو فينــا داميً
ــب  ــل هالح ــوم وننق ــا كل ي ــا وأقوالن ــب بأفعالن ــن هالح نبادلك

لــكل شــخص بعيــد عــن يســوع. آمــن.

ــل  ــا بالرّس ــوم بتدكّرن ــه نج ــوف عاأليقون ــس : منش ــل الخام التأّم
الـــ12 والقّديســن الّــي تبعــوا املســيح يســوع متــل الرّســل 
ــّن  ــوم بتب ــد. هالنج ــل املج ــى إكلي ــدرا ع ــفاعة الع ــوا بش وحصل
ــي  ــوس الّ ــا ورا النف ــعى داميً ــويل، والزم نس ــا الرّس رضورة إلتزامن

ــم. ــفاعة مري ــوع بش ــا ليس ــيحي، ونرّجع ــا املس ــدت إميانه فق

ــوم،  ــا، الي ــن إيدين ــي ب ــة الّ ــة : األيقون ــا الختامي ــت صالتن فكان
رح نحطّهــا برقبتنــا، وبقلبنــا، بــكّل إميــان، ألنّــا رمــز لحياتنــا 

ــم.  ــا مري ــع إمن ــا م ــيحيّة وإلتزامن املس

 Ambiance de vie - دويل غريــي

كــام وأنّــو الشــبيبة اشــرتكوا بالصــالة لختــام الشــهر املقــّدس مــع 
قســمي اإلنتــاج والتســويق عــى مدخــل مبنــى "ســيدة اإلميــان"، 

فــكان الفــرح الســاموي عــم يعــّم باألجــواء.
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Bienvenus nos amis français
» Merci pour votre accueil aussi chaleureux.

 Merci pour votre énergie,
votre sourire et votre générosité.

Merci pour cette belle soirée et à la prochaine «.
 Par ces mercis, nos amis français venant de Nante en
 France, ont exprimé leur joie de partager la soirée
libanaise avec nos jeunes du CAT.

 Ensemble, on a vécu des moments de joie et de fête à la
 libanaise. On a dansé et chanté aussi les chants réclamés
par nos amis :

» La fête la fête, aujourd’hui c’est la fête
La fête la fête, la fête de la joie

Si nous sommes arrivés de tous les horizons
C’est pour nous partager le pain et les chansons
Vous qui passez par là, vous qui nous regardez

Notre repas de joie venez le partager «.
 Merci chers amis pour votre fidélité et votre amour le
SESOBEL et pour nos enfants et jeunes.

Leila Zgheib - C.A.T.Service Parrainage Etranger

 C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu au
 SESOBEL, du 21 au 20 mai 2017, un groupe d’amis
 français dans le cadre des voyages sociaux organisés par
“Partage” région nantaise.

 Ces voyages contribuent à faire connaitre notre mission
 à un plus grand nombre de personnes et d’élargir ainsi le
cercle d’amis autour de nos enfants et jeunes.

 Le séjour de nos amis
 était riche en émotions
 et en découverte. Ils ont
 été très impressionnés
 par notre mission et
 par la complicité qui
 règne entre nos enfants
 et jeunes et l’équipe multidisciplinaire qui les prend en
 charge. Ils étaient aussi émerveillés par la beauté de notre
 pays lors de leurs visites touristiques à Saïda, Baalbeck,
Cèdres, Byblos, Centre Ville...

 NON je  ne vous oublie pas, personne n’oubliera ce
 séjour, comme tous les autres, il demeurera dans nos
 pensées. Nous ferons connaître ce qu’est la grande
  famille du SESOBEL. Je crois et j’espère  qu’il y aura
des parrainages à venir.

 L’arrivée des enfants demeure un moment émouvant,
 la joie à l’encontre des éducatrices qui les accueillent,
l’organisation remarquable.

 La visite des programmes d’action, les soins attentifs
à chaque enfant  donnés là aussi  avec amour.

 La rencontre de Rita et de Yara Nasr a été aussi un
 moment fort.  Ce qui m’a frappé en entrant dans cette
 maison c’est de trouver une maman épanouie. Le papa
 que j’ai vu après était de même. C’est ce partenariat
 auprès des  familles qui donne cette sérénité. Ils vous
sont profondément reconnaissants.

 Ils  nous l’ont dits et écrits par votre intermédiaire
 dans la lettre aux parrains. C’était aussi un accueil
 très  chaleureux.  Dites leurs combien nous avons été
sensibles à leur témoignage…

 Ce message envoyé par M. Michel Chatellier exprime
leur satisfaction de leur séjour :
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أخبار والدنا وشبيبتنا
قعدة شباب

قبــل إجازتــه الســنويّة، »حمــدي« املرافــق لشــبيبتنا، حــّب يــودّع 
ــت جلســة  ــة وكان ــوا القعــدة الصيفيّ ــه. رتّب ــق عــى طريقت الفري

ــة.  شــبابيّة، تبّولــة، حمــص، مشــاوي وبطاطــا مقليّ
هيــك كانــت عزميــة حمــدي وإيــل للشــباب. ســوا حــّروا، 
تغــّدوا ورشبــوا األنخــاب، ولحمــدي قالــوا شــبيبتنا : "تــروح 

وترجــع بالســالمة ورمضــان كريــم".

مركز املساعدة بالعمل
إسرتاحة زغرية 

بعــد ضغــط طويــل منســتاهل اســرتاحة زغــرة... قررنــا، بصــف
»La Cortinada«، ناخــد اســرتاحة زغــرة مــن الــدرس ونــرتّوق 

ســوا أطيــب ترويقــة. مــن 
وقــت للتــاين حلــو نوقــف 
ــا  ــرتّوق نحن ــدرس ون ــن ال ع
ومعلامتنــا... شــكر كبــر إلــن 
لإلســرتاحة الــي عطيونــا ياهــا 

ــا. ــة إله ــة ماس ــا بحاج وكّن
صف La Cortinada - وحدة اإلعاقة الجســديّة

Special Olympics
عــى طريقتنا رح نقــول : "وهل يخفى القمر والّنجوم ؟"

يــوم ۱۰ أيّــار ۲0۱۷ كانــوا والد الشوشــو نجــوم بعــّز الظّهــر.  
يلفتــوا  باأللعــاب األوملبيّــة وقــدروا  بحــامس وفــرح شــاركوا 

األنظــار بحضــورن املميّــز. 
وبعــد الّنشــاط، جلســة هاديــة تحــت الّشــجر بالحديقــة العاّمــة 

ــة هيــك ختمنــا نهارنــا الّريــايض. مــع لقمــة هنيّ

وحدة الشوشو

هيا نلعب ونتثّقف
لعبــة  أن يصّمــم  أحــبَّ  »باتيســت«٬  الفرنــي  املتطــوع  إّن 
تربويــة وتثقيفيــة يتشــارك فيهــا مــع األوالد. فوقــع اختيــاره عــى 
ــة والســلّم« مســتنداً إىل أســئلة متنّوعــة : الحســاب  لعبــة »الحيّ

ــة... ــات عام ــط - معلوم ــى املحي ــة ع - توعي
أحــّب األوالد اللعبــة كثــرا٬ً 
يجيبــوا  أن  اســتطاعوا  لقــد 
كــام  األســئلة  بعــض  عــى 
ــا«  ــة »جوي ــتعانوا باملربيّ واس
عــى  إجابــات  إليجــاد 

الّصعبــة!! األســئلة 

 وحدة التدخل املبكر

فينا نعرّب ! 
ــا  ــا ! ونحنــا بصفن ــا يعــرّب في بالحيــاة كل إنســان عنــدو طريقــة ت
ــا،  ــي بتفّرحن ــائل ال ــن الوس ــيلة م ــّوي وس ــن ه ــتعامل التلوي اس
برتيّحنــا، وبتخلّينــا نعــرّب عــن كل يش بدنــا نقولــو ومــش قادريــن.

كارول شــليطا ويارا غزال - وحدة التوّحد
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أخبار والدنا وشبيبتنا - تابع
التدريب املســتمر يف مشغل الفندقية 

ــل كل  ــم نعم ــة ع ــة الفندقي ــة مهن ــى مامرس ــب ع ــار التدري يف إط
جهدنــا حتــى شــبابنا يتعلمــوا املهنــة بــأرسع وقــت وبأفضــل صــورة. 
ــا  ــة الغــذاء لزمالئن ــة مــن خــالل تأمــن خدم ــة تطبيقي ــا حلق نظّمن
بالعمــل نهــار األربعــاء 3 أيــار 2017.   الهــدف مــن هالحلقــات هــو :
- تطبيــق الــدروس الــي عــم تنعطى للشــباب خــالل ســاعات التدريب.

- وضع الشــباب قدام حاالت واقعية من  العمل.
- متكينن من إكتســاب الخربات و زيادة ثقتهم بنفســن.

وبالفعــل كانــت هالحلقــة كتــر فّعالــة وكتــر مهّمــة، كــام وإنــو 
ســاعدتنا عــى قيــاس مــدى إكتســابهم للــدروس الــي عــم 

يتعلموهــا، كفاءاتهــم و حدودهــم بهاملجــال.
صــربن  عــى  املوظفــن  زمالئنــا  نشــكر  مــا  إاّل  فينــا  مــا 

معنــا.  وتعاونــن 

نايال تامر - مشــغل الفندقيّة

نهار ريايض بامتياز 
ــس،  ــع أفيدي ــا م ــدا انطلقن ــوب صي ــوار...  ص ــن مش ــوار رايح مش
ــة  ــم Special Olympics بالتعــاون مــع جمعيّ ــل. نظّ ــا ورشب مارين
رعايــة اليتيــم نهــار ريــايّض مــع جمعيّــات ومؤّسســات مختلفــة مــن 

ــة.  ــو كافــة األلعــاب واملســابقات الرياضيّ ــان تخلّل لبن
ســيزوبيل شــاركت بســباق الدراجــات مــع أفيديــس واحتــّل املركــز 
الرابــع، مارينــا مبســابقة البوتــي Bucci  واحتلّــت املركــز الثالــث.

رشبل قّزي مبسابقة الـBadminton  واحتّل املركز الثاين.
حلــو النهــار وحلــو الربح كــامن. مربوك شــباب وانشــالله داميــاً بالنجاح.

جويل القوبا - تربية بدنية ورياضة

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

معرض الربيع 
نظمــت اللجنــة الثقافيــة بالجنــوب معــرض الربيــع 2017 للفنــون 
التشــكيلية والرســم واألشــغال اليدويــة، واملشــاركن باملعــرض كانــوا 
تالميــذ مــن مختلــف مــدارس الجنــوب. وأكيــد مــا حــي هاملعــرض 
ــا املميــزة مــن خــالل رســامتن املعــربة واألشــغال  إال بلمســة والدن

اليدويــة الــي حّروهــا بــكل محبــة وفــرح مــع معلامتــن.

إجتامع مع األهل
يف آخــر كل ســنة٬ نحــدّد موعــد مــع األهــل إلعطائهــم التوجيهــات 

الرتبويــة والتأهيليــة املناســبة لولدهم. 
ــدف.  ــدّد اله ــي ليح ــوي والتأهي ــق الرتب ــن الفري ــع كل م اجتم
تــّم تفســر  املحتــوى لألهــل وإعطائهــم التوجيهــات الالزمــة 
حــول كيفيــة تطبيــق التامريــن. وبالتــايل طبََقــت كل أّم التمريــن 

ــل. ــق العم ــور فري ــا بحض ــب لولده املناس
أ- تطويرعملية املضغ. الهــدف: 

ب- تقبّــل وتذّوق عّدة طعامت.  

وحدة التدخل املبكر 
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مشاويرنا
بــس،  األكل  كان هدفهــا  مــا   Schtrumph ملطعــم  زيارتنــا 

جمعتنــا ســوى كانــت األهــم.
املطعــم فتــح بوابــو قبــل الــدوام املعتــاد الســتقبالنا. فريــق 
العمــل كان حــارض بــكل نشــاطو لخدمتنــا، االبتســامة مــا فارقــت 

ــا. ــاعدتن خّجلتن ــورن ومس ــن، حض ــن، إهتامم وجوه
متــل العــادة، املتطّوعــن ريتــا وميشــال عــرّبوا وأكــرت مــن مــرّة، 
إنّــو بحبّــوا رفقتنــا وهدفــن مــش بــس املســاعدة والتطــّوع، 

ــا. ــن بعضن ــا م ــوا وغنان ــا س ــن صداقتن هدف

مركز املساعدة بالعمل

زيارة مزار سّيدة حريصا
ــا كّل  ــذراء. وزيارتن ــا الع ــزور أّمن ــار من ــهر أيّ ــنة بش ــل كّل س مت
ــا  ــرتك كّل همومن ــدا ومن ــة. مــروح لعن ــزة خاّص ــرّة بتحمــل مي م

ــان. ــّدد االمي ــاء وتج ــن الّرج ــع حامل ــا ومرج وصعوباتن
زيارتنــا دينيّــة، اجتامعيّــة وطبيعــة حلوة. والدنــا فرحوا كتــر بالتنّقل 

بعــد  العــذراء  أقــدام  تحــت 
صالتــن الزغــرة. الــزّوار تفاعلــوا، 
اهتّمــوا وســألوا، وباملطعــم كّل 
ــا بهــدوء أكلوا.ومــن تحــت  والدن
نظــرك يــا ســيّدة حريصــا لتحــت 

ــا. ــت رجعن نظــر ســّت البي

وحدة الشوشو

بأيـّـار مشوار 
مســكنا إيديــن بعــض ورحنــا نتمــّى لنتعــرّف أكــر عالربيــع.

ركضنا ورا الفراشــات٬ تّسمعنا عى 
ــى  ــا أح ــر وقطّفن ــوت العصاف ص
زهــور وقّدمناهــن »ألّمنــا العدرا«.
كتــر٬  حلــوة  نزهــة  كانــت 
بعــد  مــن  بالشــمس  انبســطنا 

بــاردة. شــتوية 

وحدة التدخل املبكر 

sortieفصــل الّربيع ما بيحال إاّل بالـ
اليوم الّدرس ُملغى، بدنا ننزل عى وســط بروت ومنّض الّنهار بالـ 

Cosmo city لأللعــاب اإللكرتونيّة .                                    
فــور وصولنــا، اســتقبلنا فريــق العمــل بفــرح، وكــامن فرحــة 
ــوا اللعــب. ــّدن يبلّش ــن ب ــن وي ــن م شــبيبتنا ال توصــف... محتاري

شــوي شــوي بلّشت األصوات تعى : » أنا ربحت ! أنا ربحت!«. 
ــة  ــوا لقم ــارك س ــاح ونتش ــار الزم نرت ــة، ص ــت برسع ــرق الوق م
الغــدا، و مــن بعــدا رجعنــا عــى ســيزوبيل شــاكرين كّل الفريــق 
ــع  ــا«  م ــة »زلف ــاعدة املتطّوع ــى مس ــا منن ــاعدنا، وم ــي س الّ

ــا. ــاركونا نهارن ــي ش ــا ال عيلته

وحدة اإلعاقة الفكريّة



-10-

مشاويرنا - تابع
زيارة لحديقة الحيوانات

ــواع  ــن أن ــة ع ــادة التوعي ــنا مب ــن درس ــف »Les Bons« ضم ــا ص نحن
الحيوانــات الربيـّـة، البحريـّـة والجويــة، قصدنــا الـــAnimal City بنهــر 

ــات.  ــا نشــوف الحيوان الكلــب ت
شــفنا الخصائــص الــي بيتميّــزوا فيهــا وطريقــة عيشــهم : متــل الــدب، 

األســد، الكنغــورو والجمــل الــي بيمشــوا َع أربــع قوائــم.
ــدن  ــي بيطــروا وعن شــفنا الصقــر والنــرس ال
أجنحــة. كــامن شــفنا األســامك الــي عــم 

ــي. ــبحوا بامل يس
ــا  ــا حلــو وصــار فيكــن تجــوا لعّن كان نهارن
ــزات كل  ــن مميّ ــرت ع ــن أك ــا منخربك ونحن

ــفناها.                                     ــي ش ــات ال الحيوان

وحدة اإلعاقة الجسديّة

دعوة مميزة 
تــّم دعوتنــا مــن خــالل زميلتنــا »ســارة ســالمة« ووالدتهــا 
امللتزمــة بأخويــة » الحبــل بــال دنــس« بعبــدا للمشــاركة بلقمــة 

ــة. ــن الرعي ــه كاه ــداس بيرتأس ــوا وبق س
وصلنــا ع كنيســة »مــار يوســف«، الــكل اســتقبلنا بحــرارة مــن أعضــاء 
األخويــة وكاهــن الرعيــة وزوجــة رئيــس البلديــة . بلّــش اللقــاء 
بقــداس راعــى فيــه الكاهــن طاقــات والدنــا وقدراتــن. والالفــت التأثر 

ــا،  ــن بعده ــن. م ــون الحارضي ــح بعي الواض
انتقلنــا نتشــارك ســوا لقمــة، وتــّم الرتحيــب 
التفاصيــل،  بــأدق  فينــا مبحبّــة واهتــامم 
التقــاط  صــور، ضحــك وفــرح ، وكان همــّن 
ــن.  ــوطن ومرتاح ــوا مبس ــا يكون ــو والدن إنّ
باآلخــر قطعنــا قالــب كاتــو ســوا... بإســم 
ــار  ــى هالنه ــن ع ــكركن كلك ــا منش والدن

ــن. ــه عليك ــكر الل ــز ومنش املمي

وحدة التوّحد

من القلب
إىل أنطوين صليبي...

يف عيــون بتشــكرك بــدون مــا تحــي، 
بتندهلــك بنظــرة وبتعرّبلــك إنـّـو بتحبّــك.
بتعطيــك فــرح أكــر مــا بتتّصــور وقلــب 

مــا بيعــرف إال يحــّب ويســامح.
هيــدا هــّوي أنطــوين الــي حــّدو صــارت 

الســامء قريبــة.
ماغي مدّور - وحدة التوّحد

إىل حبيب القلب أنطوين
تعّودنــا عــى وّجــك الحلــو بــكل 
ــة  ــا محبّ ــي كله ــك ال ــاح ونظرت صب
ــي  ــرح ال ــا الف ــس علين ــي بتعك ويل
ــن  ــا حزي ــا. قلبن ــو بيناتن ــم بتعيش ع
عــى فراقــك بــس منعــرف إنــك 
هلـّـق بأحضــان إّمــك الســامويّة يلــي 
ــة  ــة األبديّ ــث الراح ــد حي ــا وأكي ــك لعنده ــك بإنتقال ــد رافقت ــا أكي بدوره
ومطــرح مــا يف ال وجــع وال حــزن. إرقــد بســالم ومــا تنــى نحنا كلنــا منحبّك.
املربيــة روالند كريدي -  وحدة التوّحد

 A toi Baptiste
 MERCI ! Nous avons été très
 touchés par ta généreuse
 participation, ton support,
 ton sourire et ton approche
 très remarquable auprès de
nos enfants et de l’équipe.
 MERCI d’avoir été à nos
côtés ! Sincèrement. Enfants et Equipe de L’U.S.P

أحــى فســحة أمــل وأطيــب ضحكــة مــن القلــب بعجقــة 
ــابات!! األوراق والحس

مــن وقــت للتــاين بيمــرق جــورج بابيكيــان مــع معلّمتــه روالنــد لعندي 
ــون  ــن ه ــدو يش. م ــاه أو ياخ ــلموين ي ــّدن يس ــب إذا يف يش ب عاملكت
جــورج حفــظ إســمي وصــار كل مــا بيجــي بحــب يقعــد مطرحــي وأنــا 
عــى قلبــي متــل العســل. اليــوم وصــل جــورج مــع روالنــد تــا يســلموين 
دفاتــر تومبــوال. قــي : »جانيــت قومــي«، قعــد مطرحــي عــى املكتــب 
بــس كان معــو ورقــة بإيــدو محافــظ عليهــا بقــوة وبــدو يعمــل متلهــا 
ــو  ــة 10000$ وطبعتل ــب عــى الورق ــو كات ــت إنّ ــر. وكان عــل الكمبيوت
ياهــا ومضاهــا ألنـّـو بــدو يعطيــون لروالنــد...  وال أهضــم، وال أطيــب !! 
محبتــو لروالنــد مــا بتنوصــف وضحكتــو الناعمــة بتفرحــي قلبــي كل 
مــا طــّل. اللــه يحميــه ويحمــي كل والدنــا ويحمــي معلامتنــا يــي عــى 

قــد حــّن للــوالد، حــب والدنــا إللــن.

جانيت مطر - قســم التسويق
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أنا الشاهد للفرح
ــا  ــا، أعطان ــوق كل تصوراتن ــت وتف ــل بصم ــه تعم ــة الل ألّن نعم
ــذا  ــى ه ــاكرا، ع ــه ش ــوم أمام ــف الي ــذا، أق ــر. ل ــراه يف اآلخ أن ن
االختبــار املميــز الــذي دبّرتــه يل مشــيئته طــوال هــذه الســنة مــع 

ــيزوبيل.  ــة س عائل
ــة، وأراين  ــهادة واملحب ــرح والش ــول الف ــأكون رس ــي س ــُت أنن خل
ــة  ــم ولعظم ــه يف عيونه ــذي رأيت ــرح ال ــاهد للف ــا الش ــوم أن الي
وعــدم  البســاطة  علمــوين  قلوبهــم.  التــي ملســتها يف  املحبــة 

التكلــف، الصمــت واالبتســامة، الصــدق وطيبــة القلــب. 
ــك يف عائلتهــم، كنيســتهم  ــوا شــهوداً ل ــا رب، أن يكون فأعطهــم ي
»ســت  العــذراء  أمنــا  بشــفاعة  إياهــم  ومجتمعهــم، حافظــاً 

اليبــت« مــن اآلن وإىل األبــد. 

اإلكلريي جيلبر يوسف

  Un stage pas comme les autres
 Loin de la routine des longues journées de stage,
 SESOBEL est en elle-même une richesse.
 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
  contribué au succès de mon stage et qui m’ont
 accompagné. Je remercie toute l’équipe du SESOBEL,
 en particulier l’équipe du TED, pour leur chaleureux
 accueil, leur esprit d’équipe et leurs expériences qu’ils
 m’ont diffusés.
 Nous avons prié, mangé, joué et travaillé ensemble.
Vous resterez à jamais dans ma mémoire !

Yacénia Khater
Étudiante en deuxième année d’orthophonie

إشارات العالج اللغوي - Plateau Techniqueشهادة حياة

الهند : وضع السبابة عى الجبن 
بن العينن للّداللة عى النقطة التي 

يضعها السريلنكيّون عى جبينهم.

بريطانيا :  وضع اليدين عى 
الّرأس للداللة عى التاج الّذي 

تلبسه امللكة الربيطانيّة.

املكسيك : وضع اليدين بجانب الّرأس، الكّفن نحو األسفل. 
إبعادهام عن الرأس وفتح الكّفن نحو الخارج لإلشارة إىل قبّعة 

الكبرة. املكسيكين 

أندورا :  وضع اليد بجانب الجسم، رفعها قليالً ومن ثم إنزالها 
من الجهة األخرى لإلشارة إىل البحر املحيط  بأندورا.

أرمينيـا : وضع اليد جانب الجسم، فتح الكّف وإغالق األصابع 
قليالً لإلشارة إىل شكل فاكهة الرمان. إقفال األصابع وجمع 

السبابة واألبهام للداللة إىل الحبوب يف هذه الفاكهة. 
يذكر أّن الرّمان يشّكل رمزاً أساسيّا يف أرمينيا.

اإلشارات  نعرّفكن عى  العدد من همزة وصل، رح  بهيدا  مرحبا، 
الربامج  بكّل  والدنا  يكتشفوها  عم  يّي  بالبلدان  بتتعلّق  يّي 

الرتبويّة خالل هالّسنة.

قسم العالج اللغوي
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Bande dessinée n°2

L’atelier prépresse a été de nouveau le 
sujet d’un article de l’Orient le Jour 
Junior. Claire, Mirna, Charbel et 
Alaa, nos jeunes créateurs de l’atelier 
prépresse ont préparé une nouvelle 
bande dessinée sous le titre »Claire 
sort déjeuner« publiée dans l’Orient 
Le Jour Junior mois de Mars 2017 
et ayant pour rôle de familiariser les 
enfants et jeunes avec le monde du 
handicap. 

Atelier prépresse
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زّوارنـــا

* اســتقبلنا طالبــاً جامعيــّن مــن الجامعــة اللبنانيــة نيو روضــه، يتخّصصون 
يف مجــال الرتبيــة. شــمل لقاؤنــا مشــاهدة رشيــط مصــّور عــن أبــرز 
مجــاالت العمــل والربامــج يف ســيزوبيل وزيــارة ملختلــف األقســام الرتبويــة 
يف املؤسســة وغرهــا مــن املشــاغل واملركــز الطبــي. نتمنــى دوام التعــاون 
مــع الجامعــة اللبنانيــة، الجامعــات كافــًة، املــدارس وكل املعاهــد الرتبويــة 
إثنــاًء منــا عــى أهميــة دور كالًّ منهــم يف تحضــر شــباناً وشــابات مثّقفــن 

لبنــاء مجتمــع أفضــل حيــث فيــه اإلختــالف فضيلــة وليــس بشــائبة.

* إختلفــت أهــداف الــزوار للمؤسســة ولكــن النتيجــة واحــدة، وهــي 
نــرش رســالة ســيزوبيل وأهميتهــا للطفــل املصــاب بإعاقــة وأهله.

مــن أوجــه التنــوع، اســتقبل 
هــذا  يف  الــزوار  قســم 
مديــر  املبــارك،  الشــهر 
ــز  ــن مرك ــؤولن م ــام ومس ع
ــوب  ــة جن ــداد يف النبطي اإلم
التعــارف  بهــدف  لبنــان 

والتعــرّف إىل الربامــج التــي تضعهــا ســيزوبيل بخدمــة األطفــال 
ــتمرارية  ــاح واإلس ــار، النج ــا اإلزده ــّن له ــم، متمن ــباب وأهله والش

لثقتكــم...  شــكراً  الدامئــة. 

* الن رســالتنا مــا بحّدهــا مــكان وألن ســيزوبيل بتســعى داميــاً لنــرش 
رســالتها، هاملــرة املشــوار كان بعيــد، دعــوة عــى مدرســة األنطونيــة 
ــاركته  ــوق ومش ــل ط ــور اي ــوة بحض ــا الدع ــا لبين ــون.  نحن مبرجعي
مــع تالميذهــا  بالصــالة وتقدميــه لخــربة حياتــو يلــي جذبــت إصغــاء 

وإنتبــاه كل التالميــذ.
ومــن بعــد شــهادة الحيــاة ختمنــا نهارنــا مــع إمنــا مريــم  مبســرة 
ــل  ــا تض ــا من ــا وطلبن ــا متثاله ــا ثبتن ــرح م ــرب، مط ــر ال ــوب دي ص

ــوع.  ــا يس ــد ابنه ــا عن ــا وتقودن ــهرانة علين س
ــافة رح  ــد املس ــم بع ــو رغ ــن ان ــذ ووعدناه ــا التالمي ــك ودعن وهي
ــافات.  ــرب كل املس ــة بتق ــتمر ألن املحب ــاون مس ــى تع ــل ع نض

 For the third consecutive year and for a full time week
 in May, SESOBEL has welcomed a new group from the
 American Community School of Beirut in its various
educational programs.
 Diversity and social cohesion has proven to bring very
 positive effects in our societies.  Strong human bonds that
 overcome cultural, social and religious differences especially
 in line with youth generation, have been greatly translated
 in what our children and ACS students daily experienced
and shared together during all that week.
Hopefully this chain will continue to flourish over the years.

واملتطّوعن الزّوار  قسم 

 * Très heureux de vous revoir chers anciens amis de la
Belgique : Georges & Rickie Deprez et Famille.
A la prochaine.

* وأكيــد مــا مننــى موعدنــا الثابــت مــع طــالب الطــب  بجامعــة الـــ
معــن  لقاءنــا  كان   .BAU
برامجنــا  عــى  نعرّفــن  تــا 
وأهدافنــا، وبختــام اللقــاء كان 
إلــن جولــة مبختلــف الطوابــق 

والتقــوا والدنــا.
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زّوارنـــا - تابع
مدرســة  مــع  لهالشــهر  بحــامس  إســتقباالتنا  وكّملــت 

 Ghazir -Antonine Sisters School
ضيوفنــا األعــزاء مــن صفــوف الثامــن إبتــدايئ يلــي كل ســنة بزورونــا 

بوجــوه جديــدة عــى دفعتــن تعرفــوا عــى والدنــا وعــى رســالتنا.
مــن بعــد نقــاش، رشح، أســئلة وأجوبــة انتقلنــا عــى مرحلــة تانيــة، 

ألعــاب وهيصــة Face Painting وأحــى ضحكــة وأحــى صــورة.
منشــكر إدارة املدرســة ألن ســنة عــن ســنة عــم تثبّــت إنــو شــغلها 
مــع طالبهــا مــا بيقتــر بــس عــى منهــج تربــوي إمّنــا بشــّدد كــامن 

عــى البعــد اإلنســاين.

واملتطّوعن الزّوار  قسم 

بيرّشفونــا  العــادة  متــل  وزّوارنــا  كتــرة،  هالّشــهر  نشــاطات 
اوالدنــا.  وجــوه  عــى  البســمة  ليزرعــوا 

 Well Spring Learning Community الـــ  مدرســة  حبّــت 
ــز مليــان نشــاطات. خمــس صفــوف  متــّض مــع زغارنــا يــوم مميّ
زغــار كانــوا باســتقبالن، تشــاركوا ســوا مشــغل الفنــون التشــكيلية، 
ــار  ــالَ نه ــاب. كان فع ــى األلع ــيقى، وحتّ ــغل املوس ــص، مش الرّق

ــرح.  ــلية و الف ــي بالتّس غن
منشــكر املدرســة وكّل طالبهــا عــى هاملبــادرة الحلــوة عــى أمــل 

تتكــّرر مــرّة تانيــة. 

وحدة اإلعاقة الفكريّة

ألنو سوا منوصل أبعد
»Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin«

أقــام قســم Plateau technique  للســنة الثانيــة عــى التــوايل  حفل 
عشــاء يف مطعــم الــراي - ســاحل علــام  جونيــه،  نهــار الجمعــة  26 

أيــار 2017 وشــارك فيــه أكــر من 300 شــخص.
منشــكر كل األشــخاص الــي ســاهموا إلنجــاح هالعمل وكل األشــخاص 
الــي شــاركوا معنــا وكان حضــورن مميّــز. حلــو نتشــارك ســوا، ونكــون 

ســند لبعضنــا لبعــض، تنأّمــن لوالدنــا نوعيــة حيــاة أفضل.

Département Plateau Technique
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شــاركت أكــر مــن 300 ســيدة بصبحيــة لجنــة املتطوعــات يف 
الســيزوبيل التــي جــرت يــوم الخميــس 1 حزيــران 2017 يف مطعــم 
قرنفــل – ضبيــه. وقــد تـّـم عــرض منتوجــات الســيزوبيل مــن مونــة 

وشــنط بحــر. ســاهم بإنجــاح هــذا النهــار 5 مســاهمن  :
Garofalo رشكة ،Fitness Zone ،بنــك مرص ولبنان

 SIAD ورشكة ،Hoover
وقد ُوزِّعت عى املدخل هدايا رمزية من قبل الرشكات التالية:

Sanita - Café Maatouk - Nivea - Henkel Persil
Biscuits Woortman

كانت الفرحة شــعار هذا النهار...

نشاطات قسم التسويق

جانيت مطر - قســم التسويق

ــنوية  ــوال الس ــج التومب ــحب نتائ ــّم س ــار ت ــاء 30 أي ــار الثالث نه
للســيزوبيل تحــت إرشاف ممثــل عــن اليانصيــب الوطنــي اللبنــاين 

الســيدة رميــا ابــو رجيــل.
ــز الجــو  وقــد شــارك عــدد مــن أطفالنــا وشــباننا بالســحوبات ومتيّ

بالفــرح والهيصــة لــكّل رابــح.
ــا صــايف كل  ــة الســيدة فادي ــرة العام ــام شــكرت الرئيســة واملدي ك

ــات. ــع البطاق ــرد ســاهم ببي ف

نعلمكم أّن لجنة الشابات
 The Gartën - Biel تنظّم يف الـ28 من شهر حزيران يف

سهرتها السنوية تحت عنوان :  

 Sunset Disco
تبدأ هده السهرة من الساعة الـ 7 من بعد الظهر 

مع مغيب الشمس حتى... 
DJs : Romax & Caline : يحيي السهرة كل من

لكل من يهمه األمر، سعر البطاقة $70 .
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خليل،  جيي  سنكري،  حنان  غريي،  دولي  جرجس،  تانيا  راشد،  أيب  لودي  السخن،  رضا  زغيب،  ليى  تامر،  نايال   : الربامج  مندوب 
جانن 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

 عبر مسعد  
ديانا ناكوزي   

جويل قوبا 
الياس بو جربايل  

إيي طوق
غاييل واكد  

جوانا جدعون 
لوريس مسعد 

نهى برشا 
كاثرين قرقفي 

ريتا عقيقي 
سابن غانم  

جويل رسكيس 
يارا غزال 

ماهر عقيقي 
هبه بو حيدر

باخوس ميشلن 
ماغي مدّور 

مارتن أيب رزق 
ملا شختورة 

ماريا بو سعدا  
ريتا معلوف  

زهوة برق
ابراهيم مهنا  
فالري زوين 

سيمون كايت    

ماغي ايب نخلة 

كريستال عباس  

جيزيل كرم  

جوهينا صاجي     

 1 متوز
2 متوز
3 متوز
3 متوز
5 متوز
6 متوز

  1 آب
  2 آب
  2 آب
  2 آب
  4 آب
11 آب
12 آب
14 آب
14 آب
15 آب

15 آب
17 آب
18 آب
22 آب
26 آب
27 آب
28 آب
28 آب
30 آب

14 متوز

15 متوز

21 متوز

24 متوز

27 متوز

عيلتنا أخبار 
عقبال املّية 

Cheese cake Blackberry
البسكويت   من  كوب    2  : املقادير 
غ   100 مطحون،   »Digestive«
سائل،  حليب  كوب  نصف  زبدة، 
علبة   1 سكر،  كبرتان  ملعقتان 
»بوك«،  طرية  جبنة  علبة   1 كريم، 

مرىب الفريز أو التوت.

البسكويت  يُخلط   : التحضري  طريقة 
ومُيّد  والسكر  والحليب  الزبدة   مع 
يُخَفق  مناسب.  عميق  قالب  يف 
يوضع  الجبنة،  مع  جيداً  الكريم 
ويُزيّن  البسكويت  فوق  املزيج 
طبقة.  كآخر  كافية  بسامكة  باملرىب 
قبل  ساعتن  ملّدة  الربّاد  يف  يُحفظ 

األكل. ألف صحتن...
الخياطة - مشغل  كاورك  فيوليت 

وصفة صحية مع منتوجاتنا

أروع  وبتكــون  بتحــى  الهديــة 
وقــت الــل بكــون إلها معنــى أكرب
مبعارضنــا مجموعــة مــن املنتوجــات 
 : ملناســباتكم  تهدوهــا   فيكــن  يــي 
هديــة  قربانــة،  أول  غــداء،  عشــاء، 
مريــض أو حتــى لطفــل زغــر... األســعار 
ــة. ــوة وطيب ــكيلة حل ــبكن والتش بتناس

أحى هدية من عنا

الئحة نتائج سحب التمبوال

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يسكنون
أحــر التعازي لكل من الزميالت :         

* أونوريــن رسوجــي لوفــاة الدهــا         * ناني خليل لوفاة جدها
* اليــاس طوق لوفاة جدتّه

التسويق قسم 

مربوك للسيد
وديع بهجت حرب

لتسلّمه الجائزة األوىل
من سحب التومبوال


