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همزة وصل
    نرشة إخبارية شهرية                حزيــــران 2017
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إىل الزمالء الكرام، 

يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي نعيشــها يف املؤسســة توّجهنــا إىل فخامــة رئيــس 

الجمهوريــة العــاد ميشــال عــون برصخــة رشحنــا فيهــا عــن وضــع املؤسســة الدقيــق 

ــة  ــة  والحاج ــتحقات الدول ــع مس ــر يف دف ــبب التأخ ــور بس ــه األم ــت الي ــا وصل وم

ــا فخامتــه يف صــورة العمــل الــذي تقــوم  ــغ املرتاكمــة، كــا وضعن ــة لدفــع املبال امللّح

بــه املؤسســة منــذ 40 عامــاً وريادتهــا يف خدمــة الشــخص املصــاب بإعاقــة وأهلــه عــى 

ــا أّن خربتنــا أثبتــت أّن وجــود ســيزوبيل حاجــة  كافــة األصعــدة والنواحــي. كــا أكّدن

ــن.  ورضورة للوط

مــن جهتــه، عــرّب الرئيــس عــون عــن فرحــه بإســتقبالنا وإّن مطالبنــا هــي حــّق 

املناســبة.  الحلــول  إليجــاد  وسيســعى 

بعــد شــكر الرئيــس عــى اســتقبالنا، قّدمنــا لــه كتــاب »درب التحــدي« عــى أمــل أن 

نواصــل درب التحــدي معــاً  كلٌّ ضمــن نطاقــه لــي نصــل إىل الوطــن الــذي نتــوق إليــه 

جميعــاً، الوطــن الــذي يغتنــي بإختالفاتــه وال مييّــز بــن إنســان وآخــر. 

إييل طوق - قســم الزّوار واملتطّوعن
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أخبار والدنا وشبيبتنا
فرح املشاركة

ــا  ــع رفقاتن ــاركنا م ــة تش ــاط وحيويّ ــكّل نش ــة وب ــمة، ضحك ببس
ــواس . ــر الح ــاط تطوي ــّف بنش ــر ص ــن غ م

ــة  ــة كافّ ــى تنمي ــتغل ع ــا منش ــدرس، نحن ــس من ــش ب ــا م نحن
حواســنا بأبســط األشــياء املوجــودة مبحيطنــا. ومــن خــالل هيــدا 
ــا.  ــل وجــود أشــخاص جــداد معن ــا نتشــارك ونتقبّ الّنشــاط تعلّمن

ــا. ــنا وقدراتن ــا حواس ــلّينا ومنّين ــا، تس ــوا لعبن س

ــد  ــا نعي ــان حبّين ــد، ك ــاط واح ــت بنش ــا خلص ــاركة م روح املش
ــا.  ــام بجالن ــالل اإلهت ــن خ ــت م ــرّة كان ــة وهامل التجرب

أّمــا   .vernisبالـــ أظافــرن  البنــات  Pédicure وزيّنــوا   عملنــا 
.crèmeبالـــ ــن  ــوا برشت ــان رطّب الصبي

وحدة اإلعاقة الفكريّة

لفتة من والدنا
فريــق املربيّــة "جويــا" بحبّوهــا كتــر واشــتاقوال ملـّـا غابــت عّنــن. 
ــوا يقولــوال مــربوك بهديــة لبنتهــا "ريــا". فاخرتنــا نهــار لــروح  حبّ
ــا  ــت محرضتلن ــا وكان ــر فين ــطت كت ــدا. انبس ــن لعن ــا وياه نحن
ترويقــة كتــر طيبــة. قّضينــا وقــت حلــو وغّنجنــا ريــا الزغــرة....

اللــه يحميــي "ريــا" وناطرينــك لرتجعــي "جويــا".

وحدة التدخل املبكر

ترويقه ع البلدي
مــا   2017 حزيــران   15 الخميــس 
كان متــل كّل إيّــام الخميــس الــيل 
 ANDORRA صــّف  عــى  مرقــوا 
ــع  ــز م ــار مميّ LA VELLA، كان نه
مناقيــش الزّعــرت والجبنــة، الخــرضا 

ــاي... ــق الّش ــون...(، وابري ــع وزيت ــار، نعن ــدورة، خي ــة )بن البلديّ
ــوا  ــوا س ــا، يرتّوق ــا وريت ــو، إيليّس ــوي، ج ــا، ج ــبيبتنا لون ــوا ش حبّ
ــت  ــت كان ــة »نغــم«، وبنفــس الوق ــع املربيّ ــدي م ــه عالبل ترويق

ــل.  ــا دوب ــول، ومفعوله ــارية املفع ــة س ــة العربيّ ــة اللّغ حّص
وحدة اإلعاقة الجسديّة

عىل مرص وصلنا...
»إَزيُّكــم؟« أكيد بتعرفوا إنّو هالكلمــة بتعني كيفكن باملرصي.

نعــم ! وصلنــا عــى مــرص بالـــEducation Intégrée. تعرّفنــا 
عــى "نفرتيتــي، أبــو الهــول، األهــرام ورشم الّشــيخ". رقصنــا عــى 

أغــاين هشــام عبــاس، تامــر 
وعمــر  شــرين  حســني، 
فينــا  مــا  وأكيــد  ديــاب. 
ومــا  مــرص  عــى  نــروح 
ــة  ــد الطيب ــة البل ــذوق أكل ن

"الّشكشــوكة".  
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أخبار والدنا وشبيبتنا - تابع
 Vive l’Art Plastique
 Un lieu calme... Un lieu relaxant... Un lieu aimé... Un
 lieu d’expression... Un lieu plein de couleurs... Un lieu
plein de formes...
« Vive l’art plastique !!! »

 Dessin – Peinture –
Coloriage – Sculpture
 Mosaïque – Travail

 Manuel – Perle
» On est ravis d’y être «.  

 Un grand merci pour nos enfants et jeunes pour leur
 implication, les éducateurs et M. Joan Barraj pour leur
 assistance tout au long de l’année et la vierge Marie pour
son grand amour.

Carla Faddoul  - Atelier Arts Plastiques

ووصلنا آلخر السنة !..
ســنة مليانــة حــب ! بطلعاتهــا ونزالتهــا، بتعبهــا وراحتهــا... 
ــي  ــورج، إي ــو، ج ــا ج ــع والدن ــرح م ــرة وف ــل مبثاب ــة العم أهمي

وكريــس كانــت وبتبقــى هيّــي الهــدف !

* نشــاط بلشــنا فيــه ورح نّكملــو إذا أللــه راد بربنامجنــا الصيفــي  
الرتفيهــي وخاصــة ملـّـا حســيّنا براحــة والدنــا.

التوّحد ليليــان خويــري ورميا منصور - برنامج التوّحدبرنامج 
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CAT فرح رغم الصعوبة - نشاطاتنا مبركز املساعدة بالعمل
بهالظــروف الصعبــة يلــيل عــم منــرق فيهــا، عــى جميــع األصعــدة، 
عــى  نفتّــش  منضــل  بأشــغالنا، مبؤّسســتنا...  بِعيَلنــا،  ببلدنــا، 

ــا نســتمّر. ــا ت ــو قّوتن ــرح نســتّمد مّن ــل وف ــص أم بصي
كل يــوم عــن يــوم، منكتشــف إنـّـو إنتــو يــا شــبيبة بتعطونــا األمل، 

منكــن منســتّمد قّوتنــا، ســوا منفــرح ومنفّكــر ببكــرا أحى.
ــا، ســاندينا مبســاهمنت  ــوم، منشــوف األهــل حّدن ــوم عــن ي كل ي

ــن. ــوالدن ويشــوفوا الفرحــة بعيون ــل األفضــل ل ودعمــن لنوّص
ــل –  ــاعدة بالعم ــز املس ــل "مرك ــق عم ــوم، فري ــن ي ــوم ع وكل ي
CAT" عــم بزيــد تعــاون، إندفــاع وتخطيــط للمشــاريع ملـّـا عــم 
يلمــس ويشــوف فــرح وحــاس الشــبيبة، وعــم يعــدي غــرو مــن 

األشــخاص حتــى صــارت طلبــات املشــاركة بنشــاطاتنا كتــرة.
ــبيبتنا،  ــرح ش ــنا وف ــوفوا حاس ــم يش ــيل ع ــن يل اإلدارة وامللتزم

ــور. ــهليلنا كل األم ــانديّنا ومس ــا، س ــنُت فين ــن كل ثق حاطّ
ــو  ــوا إنّ ــوه ورح تعرف ــيل قريت ببعــض الصــور، رح تشــوفوا كل يل
ســوا منفــرح ومنفــّرح، إنـّـو مســتمّرين رغــم كل الصعوبــات، ألنـّـو 
ــرح  ــوف كل هالف ــن تش ــت" وال ممك ــت البي ــم "س ــدرا مري الع
عنــد والدهــا وترتكــن... نحنــا عــم نعمــل حّصتنــا ونــرتكال حّصتهــا، 

حّصــة ســت البيــت.

Salade de fruits  : نشــاط مطبخي

Milieu de Vie هيــك حّبينا نزيّن جنينة

Hiking : رياضــة امليش يف كفرذبيان

صبحّياتنا سوا
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فرح رغم الصعوبة  - نشاطاتنا مبركز املساعدة بالعمل CAT - تابع
وقفة صال

غــدا بالطبيعة - جعيتا

مشــوار عالبرتون وسيدة النوريّة

إفطار بفقرا

بعض إنطباعات شبيبتنا عن إفطار فقرا
ريتا : كان حلو، تسلّينا وضحكنا كتر باألوبرا اليل كانت بالقلعة.

إليسا : ما حّسيت بالوقت.
ــى«  ــود »لي ــًة بوج ــو خاص ــر حل ــاص كان كت ــو بالب ــوزان : الج س

ــر. ــا كت ــم فين ــوم، اهت ــر مهض ــدى كت ــاد زوج ن ــا. »زي معن
رشبل : حبّيت كل يش... انشالله بتنعاد.

برناديــت : جمعتنــا حلــوة ســوا... متــل العيلــة كنــا... حضــور األوبــرا 
مــا كنــا متوقّعينــا.

مرينــا : مشــوار كتــر حلــو، الجــو الــيل عشــناه مــع جورجيــت، بــوب 
وبقيــة الشــبيبة مــا بينتــى.

ــدى، رميــا،  ــى، ن ــكل، لي عــالء : شــكر مــن القلــب عــى كل يش ولل
ــر. ــا كت ــيل ضّحكون ــد يل ــيل وولي ــوب...  وخاصــًة إي ب

مركز املساعدة بالعمل
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أصـواتنـا صـدى 
كلنــا عنــا صــوت لنحــي ونعــرّب مــن خاللــه. بــس يش مــرّة فكرنــا 

هالصــوت لويــن قــادر يوصــل ومــن قــادر يســمعو ؟ 
كيــف فينا نَوّصلو وملن ؟ 

كيف منقدر نفيد ونســتفيد مّنو ؟
نحنــا كوحــدة »تورنوســول« فّكرنــا، تعرّفنــا واكتشــفنا إنـّـو صوتنــا 

صــداه كتــر كبــر وقّررنــا إنــو نوّصلــو ألبعــد الحــدود.
هيك  كانت إنطالقتنا هالســنة تحت شــعار 

 «L’écho de nos voix» «صــدى أصواتنا»

7 لقــاءات مميّزيــن جمعونــا، عشــنا وتشــاركنا فيهــن أوقــات 
ــن : ــن خالله ــا م ــر. قدرن ــة كت ــوة وممتع حل

* نرفــع صوتنــا للــرب ونقلـّـو: »صــدى صوتــك يــا رّب، داميــاً ســاكن 
قلبــي ووحــدو كان ورح يضــل منــّوريل درب«. 

تجســد هاألمــر بالصــالوات، الرتاتيــل، تقدمــة رقصــة روحيــة 
ــي  ــه وبعــض القّديســن مــع األخ إي ــب ألل والتعــرّف عــى عجائ

ــس.  ــة القدادي ــراين وخدم دي

* نوّصــل صوتنــا للمجتمــع ونجتمــع مــع أشــخاص وفــرق جديدة :
 Caravelles Sainte Famille - Jounieh, Caravelles Sainte
 Famille Sahel - Alma, Cadre frères Maristes - Jbeil,

Pionnières IXème Beiruth
تشــاركنا ســوا نشــاطات مرحــة وخــربات مــا بتنتــى، مشــينا ســوا 
ــاة  ــو الحي ــا إنّ ــا وفهمن ــا، تعلّمن ــا وفرحن ــا، رقصن ــد، غّنين ــد بإي إي
ــة  ــو الخاّص ــز بقدرات ــو كل شــخص بيتميّ ــوا، وإن ــا بتحــال إال س م

ــل أي شــخص باملجتمــع. ــو مت متل

ــا واجــب  ــة دليــالت لبنــان، عّن ــو كوننــا أفــراد مــن جمعيّ * نعــرف إنّ
أســايس تجــاه البيئــة يــيّل هيّــي بيتنــا الكبــر، بإنـّـو نحافــظ عليهــا مــن 
خــالل فــرز النفايــات واإلهتــام قــدر اإلمــكان بالنباتــات والحيوانــات.

ــا  ــوارنا م ــس مش ــنة، ب ــا الس ــن لقاءاتن ــر ع ــص زغ ــدا كان ملّخ هي
خلــص هــون... مخيمنــا الصيفــي ناطرنــا لنعيــش إختبــار جديــد وإيام 

.Caravelles Sainte Famille Jounieh  مليانــة باملفاجئــات مــع
ــا –  ــانتا مرت ــر س ــوز بدي ــبت 29 متّ ــار الس ــا نه ــوا تالقون ــا تنس م
ســهيلة، تــا نقــّي ســوا ســهرة كشــفيّة ممتعــة وتضّمــوا صوتكــن 

ــا ليصــر الصــدى بعــد أكــرب... ناطرينكــن ! صوتن
راشــيل حايك - وحدة التورنوسول

ــاه  ــة اإلنتب ــى أهمي ــب ع ــة يف الط ــع أخصائي ــرت م ــرف أك *  نتع
ــا. ــام بصحتن ــرت عــى االهت ــا الشــخصيّة ونشــّدد أك عــى نظافتن
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 صبحية سيزوبيل جزين - كفرحونة
رحلــة ســيزوبيل جزيــن- كفرحونــة ومشــوارها مــا بيخلــص. ميكــن 
بياخــد هدنــة املحــارب عالجبهــة بــس مــن بعــد الهدنــة وبوجــود 
ــى  ــتمرارية واإلرصار ع ــعي لإلس ــاون، الس ــاع، التع ــل، اإلندف األم
تحقيــق الهــدف مبرافقــة »ســّت البيــت«، املســتحيل بصــر واقــع 

والجبــال بتنــزاح....
عيلــة ســيزوبيل عــم تكــرب وعــم متتــد وتتفــّرع أغصانهــا يــوم عــن 
يــوم، وملــا تغيــب عــن الســاحة، الــكل بيســأل : وينكــن ؟ اشــتقنا 

لنشــاطاتكن... 
ــن  ــن 2017 م ــيزوبيل جزي ــة س ــي صبحيّ ــا هيّ ــد كالمن ــيل بأكّ ال
ــا  ــايض حّققــت نجاحه ــا الســنة امل ــن برنامجن ــت ع ــا غاب ــد م بع
هالســنة وبتفــّوق. 300 ســيدة اجتمعــوا ســوا نهــار الجمعــة 
2 حزيــران مبطعــم الشــالوف - جزيــن تحــت جنــاح رســالة 
ســيزوبيل وعيونــن عــى والدنــا، كيــف يكونــوا عــى قــد قدرتــن، 
هالحجــر الــيل بيســند الخابيــة وبيضمــن حيــاة فيهــا كرامــة 

ــن. ــا وألهل ــتقاللية لوالدن واس
أكيــد خلــف حلــم النجــاح الــيل تُرِجــم لحقيقــة وواقــع عــاألرض، 
ــا ال بوقــت وال بجهــد، ال  ــوا علين ــار مــا ِبخل جنــود مجهولــن وكت

بهدايــا وتــربّع وال بإلتــزام... 
ــر  ــة ســيدات الدعــم بســيزوبيل بشــكر كب ــر لجن منخــص بالذك
مــن القلــب عــى كل لحظــة خّصصتوهــا لوالدنــا ولنجــاح نشــاطنا 
ومــن »ســت البيــت« طلــب وحيــد، تضــّل مرافقتنــا، عيالنــا 

ــا. ــا مباركتلن ووالدن

رانيا األســمر - سيزوبيل كفرحونة

Travail d’équipe et de solidarité
 C’est avec grande joie et motivation que l’équipe de l’atelier
 de décoration : Roula, Rita, Liliane, Helcy, Mirna ainsi
 que Nour, Joumana, Karl et Rada de l’atelier de chocolat
qui se sont plongés dans la fabrication des biscuits.

 C’est une représentation de ce qu’on appelle “Un travail
 d’équipe” lorsque toutes et tous mettent la main à la pâte
 pour faire réussir un projet, une idée un besoin.
 C’est aussi une façon de faire prevue de solidarité durant
les moments de difficulté.

 N’oublions surtout pas les mamans de nos jeunes :
 Mme Marie Azzi, Mme Bernadette Odaimé, Mme Yolla
 Ohanissian et Mme Gloria El Ters ainsi que les dames
 saisonnières : Lina El Hajj, Milia Nader qui toutes, dès le
 début de cette période
 difficile n’ont pas
 arrêté de nous soutenir
 par leur présence et
 leur travail gratuit à
 l’atelier de chocolat et
de biscuit.

Grand grand Merci du fond du Coeur…
We Love you all...

 Elisabeth Daccache - Chef de département Production
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مشوار كلّو ألعاب

وحدة التدخل املبكر

 ،Frenzyville خلصــت الســّنة وكان مســك الختــام مشــوانا عــى
ــر  ــّب نش ــا٬ منح ــن رحلتن ــن ع ــش نخرّبك ــا نبلّ ــل م ــا. قب طربج
إنّــو ادارة Frenzyville أزالــت الحواجــز يــيّل بتعيــق وصــول 
ومشــاركة والدنــا باأللعــاب٬ واســتقبلنا فريــق العمــل مبحبّــة 

ــاب.  ــكّل األلع ــا ب ــاركة والدن ــهولة ملش ــمة وس وبس
ــح٬ بالزحليقــة  ــوا باملراجي ــكّل ينبســطوا ويلعب ــو ال ــا إنّ كان هدفن

وعــى الرتامبولــن.
ما مننى شــكر كّل متطّوع ســاعدنا وحّط من قلبو ليفرحوا والدنا.

Plateau Technique - إشارات العالج اللغوي

سيارة : إقفال األصابع، وضع القبضتن أمام الصدر مقابل بعضها 
البعض. تحريكها قليالً بشكل دائرّي لإلشارة إىل قيادة السيّارة.

دّراجة هوائيّة : مّد اليدين واألصابع، 
الكّفن نحو االسفل. رفع يد وخفض األخرى 
قليالً ومن ثّم معاكسة اليدين للّداللة عى 

دّواسات الدّراجة الهوائيّة. 

باخرة : وضع اليد بجانب الجسم، رفعها قليالً ومن ثم انزالها 
من الجهة األخرى لإلشارة إىل تحريك الباخرة عى أمواج البحر.

القطار : وضع قبضة اليد أمام الكتف، تحريكها قليالً من األعى 
إىل األسفل لإلشارة إىل مدخنة القطار.

دّراجة ناريّة : وضع 
قبضتي اليد أمام الصدر، 
تحريكها قليالً للداللة 

عى قيادة الدّراجة الناريّة.

طائرة : فتح اليدين أمام 
الجسم للداللة عى جانحي 

الطائرة.

Hélicoptère : إقفال 
األصابع، مّد السبابة نحو األعى. 
تحريكه بشكل دائرّي لإلشارة 
إىل دوران مروحة الهيليكوبرت. 

إشارات  عى  نعرّفكن  رح  وصل،  همزة  من  العدد  بهيدا  مرحبا، 
وسائل املواصالت.

قسم العالج اللغوي

ببدايــة فصــل الّصيــف مــا فينــا 
ــدو. يــا  ــّي ونعيّ إاّل مــا نذكــر البَ
ــاء  ــوة والعط ــان والق ــز الحن رم

ــا كلمــة مــن القلــب.  ــك من إل
ّب  كّل  منعيّــد  بهاملناســبة 
ــر : بالســيزوبيل ومنخــّص بالّذك

الياس بو جربايل 
ووليد بو حيدر

اللّــه  الشوشــو*.  بوحــدة 
يعطيكــن القــّوة والصّحــة داميـًـا، 

كتــر. منحبّكــن  نحنــا 
وحدة الشوشو*

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

عـيــد األب
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من القلب

تحـّيـة 
* قريبــة مــن القلــب، مهضومــة، 
حضورهــا مميّــز، بتهتــم بــكّل 
بالـــ يكتســب  حتّــى  ولــد 
قــدر   Atelier Informatique
نضــّوي  حابّــن  املســتطاع. 
صبيــح  ســهيال  زميلتنــا  عــى 
يلــيل بطبعهــا الهــادي ونيّتهــا 
الصادقــة،  وعالقاتهــا  الطيّبــة، 
بــكل  داميًــا،  حــارضة  بتكــون 
للعمــل  وتنســيق  مســؤوليّة 

محرتفــة! راقيــة،  بطريقــة 
ســهيال، منشــكر الّله عى وجودك معنا بالفريق!!!

وحدة التوّحد

تعمــل  خلوقــة،  إنســانة   *
بجهــد حتــى لــو كانــت مرهقــة 

لعمــل.  با
تســتوعب كل ضغــط الشــغل 
ملتزمــة،  معطــاءة،  بفــرح...  

  dévouée
ــا  تعطــي وتســاعد مبجــال عمله

ــن أو إنزعــاج. دون متن
جورجيــت  هيّــي  هيــدي 
أواقيــان املميّــزة.  أللــه يقّويــي.

 

القسم الرتبوي

وحدة الشوشو*

Ce n’est qu’un Au revoir
كريســتني وســتيفاين كّل الوقت اليّل قّضيناه سوا ما بينتسا. 

إنتــوا تركتــوا نســمة فــرح بحياتنــا ومتــل الــكّل إجــا وقــت 
الجديــدة. لحياتكــن  تنطلقــوا 

بكلمــة اللــه يوفقكــن منوّدعكــن والعــذراء ترافقكــن.  

رباطنا بيقوى بالحب
ســنة  كل  بنهايــة 
نتشــارك  تــا  منجتمــع 
بــس  بالقــداس،  ســوى 
هالســنة لقاءنــا مختلــف. 
ــا  ــيل بيجمعن ــا هــو ال ربّن
مــع  بــس  صحيــح، 
الــيل  صليبــي  أنطــوين 

ــوع   ــاه يس ــب تج ــوى بالح ــا بيق ــن اآلب، ِرباطن ــبقنا إىل حض س
ــا صــار  ــاً«، يعنــي رباطن ــا اإلنســان »أفقي ــاً« وتجــاه خيّن »عامودي

وأقــوى.  أقــوى  الصليــب  بشــكل 
ــبيبتنا  ــة ش ــى نيّ ــة ع ــة اإللهي ــا الذبيح ــا قّدمن ــو رج ــب كلّ ِبقل
وعــى نيــة الســيزوبيل وأنطــوين باألخــص يلــيل كان مصــدر فــرح 

ــات. ــم كل الصعوب ــراءة رغ وب

كلمة الشكر التي ألقتها والدة أنطوين صليبي
بــّدي وّجــه كلمــة شــكر ملؤّسســة ســيزوبيل 
ــنة  ــاً 12 س ــوين« تقريب ــت »أنط ــيّل حضن ي

وأكــرت.
»أنطــوين«  ســاعد  شــخص  كّل  بشــكر 

معــو، وتعــب  ورافقــو 
كنتــوا معــو مبرضــو وفرحــو، وأكيــد هــّوي 
مــن فــوق عــم بصلّيلكــن ويرتّلكــن كــان،

ــو والفــراغ األكــرب  ــد كّل واحــد حبّ ــر عن ــراغ كب ــرك ف »أنطــوين« ت
ــو. ــو وأخت ــي وقلــب بيّ بقلب

كنــت مماللنــا حياتنــا فــرح وعاطفــة، مــا رح ننســاك يــا »أنطــوين«، 
رح نضــل نحــي معــك وكأنـّـك معنــا.

ــوك  ــيل بحبّ ــك وكل يل ــك وأهل ــت أصحاب ــر وترك ــر كت ــت بّك رح
وإنــَت مــن فــوق مــالك وقديــس عــم تراقــن. صلّيلــون يــا مامــا تــا 
ربنــا يشــفُن ويعطــي القــّوة ألهلــن تــا يضلـّـوا حّدنــن متــل مــا كّنــا 
حــّدك، نحنــا منحبّــك كتــر ورح تضــّل بقلبنــا وبحياتنــا طــول العمــر.

ــد  ــدّور وروالن ــا صــايف واآلنســة ماغــي م ــدام فادي ــّدي أشــكر م ب
ورميــا وريتــا وكاريــن وجــورج وناتــايل وليــال، واعــذروين إذا نســيت 

حــدا. بشــكركن مــن قلبــي كلكــن.
أهل أنطوين غسان صليبي

ماغــي مدّور - وحدة التوّحد

ألف مربوك للزميل 

إيي أيب صالح 

والدة ابنه بيـرت 

ألله يعيشه ويرىب بداللكن
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خليل،  جييس  سنكري،  حنان  غرييش،  دوليل  جرجس،  تانيا  راشد،  أب  لودي  السخن،  رضا  زغيب،  ليى  تامر،  نايال   : الربامج  مندويب 
جانن شليطا، ليليان خويري، سمرة رومانوس، الياس طوق، جورجيت عقيقي، جيسيكا رحمة، أنطوانيت أب رزق، رانيا أسمر.

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

فريق عمل همزة وصل 2017-2016

مع غروب الشمس

ريتا املر - مشغل التزين

لقات عرصونّية
ملح،   ملعقة   ½ طحن،  غ   250  : املقادير 
زيت  50مل  زعرت،  أو  الحر  رب  ملعقتان 

زيتون، 100 مل ماء.
نضع  العجينة،  تحضر  بعد   : التحضري  طريقة 
ثم  الّرب ونلفها عى شكل سندويش  أو  الزعرت 
نقطّعها إىل دوائر رقيقة ومتساوية وندخلها يف 

الفرن  ملدة 15 دقيقة.

ألف صحتني

وصفة صحية مع منتوجاتنا

ــة،  ــى جلس ــيقى وأح ــات موس ــروب وأعذب نغ ــل غ ــى أجم ع
يف حزيــران  شــهر  مــن  الـــ28  يف  الشــابات،  لجنــة  نظّمــت 

عنــوان   تحــت  الســنوية  ســهرتها   The Gartën - Biel

Sunset Disco وقد متيزت بأجواء من الفرح واملوسيقى الراقصة. 
شــارك يف انجاح هدا الحفل كل من الرشكات الراعية التالية : 

    Indevco / Sanita / Cumberland / Credit Bank / Natgaz
 Aghasarkissian / Globalgate Capital  / Blueprint
 MCN – UM / DIAGEO /  Technotel / The Gartën

كا نشكر كل املساهمن التالين لتقدمتهم املأكوالت واملرشوبات للسهرة : 
Sté Bonjus & Teanayel - Eau Rim - Cut & Mouth - Sanita

Restaurant Prune - Sté Coca Cola - Prunelle - Ksara
 Storiom Saliba - Mrs Guitta Khoury - Tessa food

Red Bull - Castania - Sté Ghorayeb Technotel - U Food

البسكويت  جديدنا مبشغل 
Calisson

 Confiserie en forme de losange
 faite de  pâte d’amandes mêlée de
 fruits confits )orange(, nappée
de glace royale.

تقليديّــة،  فرنســية  حلــوى  هــي 
مؤلّفــة مــن عجينــة متجانســة مــن اللــوز والفاكهــة يعلوهــا 
ــاد،  ــباتكم : أعي ــة مناس ــي. لكاف ــد املل ــن الجلي ــة م ــة رقيق طبق

تخــّرج،... خطبــة،  أعــراس،  قربانــة  أول 
التسويق قسم 

دوال فخري 
جاك ابراهيم 
جانن جريج 

اغات فهد 
الحشاش  جورجيت 

ميشلن كرم 
باسيل  جوسلن 

انطوانيت أب رزق 
لودي رزق 

مادونا ساحة 
عقيقي  جورجيت 

رنده عبد النور
ساندرا سامل 

دياالصايف

ميالد حوشيمي 
رنا عبود 

كارل اب موىس
فاتن رزق 

ليليان خويري
انطوانيت األشقر

رشبل حنا 
انياس مسعد 

جيسيكا رحمة 
ربيع سمعان

لودي اب راشد
ديانا حسون 
سايد نعمة 
اييل الحلو 

1  أيلول
1  أيلول
1  أيلول
4  أيلول
5  أيلول
10 أيلول
10 أيلول
14 أيلول
14 أيلول
14 أيلول
17 أيلول
17 أيلول
17 أيلول
19 أيلول

21 أيلول
22 أيلول
23 أيلول
24 أيلول

24  أيلول
24 أيلول
25 أيلول
25 أيلول
26 أيلول
26 أيلول
26 أيلول
28 أيلول
28 أيلول
29 أيلول

عيلتنا أخبار 
عقبال املّية 

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يسكنون
أحــر التعازي للزميالت :

* جانن جريج لوفاة ســلفها.   * رنــدا رشبل لوفاة حاتها.
* أنطوانيــت خويري لوفاة إبن أخيها.

عريسنا شيخ الشباب
عقيقــي  ماهــر  لزميلنــا  مــربوك  ألــف 
الــيل قــّرر يقــول »نعــم« لرشيكــة حياتــه 
ــوا. ــاة س ــوار الحي ــوا مش ــارا« ويكّمل »تام


