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

Theme de l’année 2015-2016

    نرشة إخبارية شــهرية                متوز 2017

من أقوال إيفون شامي : 
اإلعاقة ال وجود لها...

هنالك ابن الله، وهو يحمل اإلعاقة 
أو يعاين من املرض، وعليه أن يدرك 
يكون  أن  ومهم  عظيم  هو  كم 
الحب  عالقة  يعيش  أن  إنساناً، 
ملا  حياً  نبضاً  يعطي  أن  والعطاء، 

يعيشه مع اآلخرين.
معك،  حلوة  الحياة  تكون  وهكذا 

أنت أخي !
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ــَل عرصُنــا الحــارُض إىل التفكــر يف رجــاِء إقامــِة عــامٍل كامــٍل، يبــدو أنــه قابــٌل للتحقيــِق بفضــِل معــارف  توصَّ
ســِة عليــِه.  العلــِم والسياســِة املؤسَّ

هكــذا اســتُبِدَل رجــاُء الكتــاب املقــّدس يف ملكــوِت اللــِه برجــاِء ملكــوت اإلنســان، برجــاِء عــامٍل أفضــل قــد 
ــِرَ »ملكــوَت اللــه« الحقيقــّي.  اعتُ

ــه الرجــاُء الكبــُر والواقعــّي الــذي كان اإلنســاُن بحاجــٍة إليــه. كان هــذا  لقــد بــدا هــذا يف آخــر األمــر وكأنّ
 ... ٍ الرجــاُء قــادًرا عــىل تحريــك جميــع قــوى البرشيّــة لوقــٍت معــنَّ

لكــن مــع مــرور الوقــت، ظهــَر واضًحــا أّن هــذا الرجــاء كان يهــرب بعيــًدا بشــكٍل دائــم. لقــد غــدا جليًّــا – 
قبــل كّل يشء – أن رجــاًء كهــذا هــو ألنــاِس مــا بعــد الغــِد وليــس يل. ذاَك أنـّـه ال ميكننــي أن أصبــح ســعيًدا 
ــا شــخصيًّا هــو ليــَس رجــاًء  ــْم يخّصنــي أن ــا أّن الرجــاَء إْن لَ ــَن أو مــن دونهــم – يبقــى صحيًح ضــّد اآلخري

ــا. وأصبــَح واضًحــا أّن هــذا كاَن رجــاٌء ضــّد الحريّــة...  حقيقيًّ

ــا بعــد اآلخــر. لكّنهــا  ــا تدفَعنــا ملواصلــِة الســر يوًم نحــُن بحاجــٍة لآلمــال – صغــرة كانــت أم كبــرة – ألنّه
ال تكفــي وحدهــا إن مل يكــن هنــاَك الرجــاُء األعظــُم الــذي يفوقهــا جميًعــا. هــذا الرجــاُء األعظـَـم هــو اللــه 
وحــده، هــو الــذي يُعانـِـُق الكــون بــأرسه وهــو القــادُر أن يقــرَح علينــا ويهبنــا مــا ال نســتطيُع نحــُن مبفردنــا 

ــُه التــي تشــبعنا هــي جــزٌء مــن الرجــاء.  أن نصــَل إليــه. والواقــع أن هبَتَ
ــه ذي الوجــِه اإلنســاينِّ،  ــٍه مجهــوٍل، بــل عــن ذاَك اإلل ــا ال نتكلــم عــن إل ــه هــو أســاُس الرجــاء، وهن إّن الل
ذاك الــذي أحبّنــا إىل املنتهــى: أحــبَّ كلَّ فــرٍد كــا أحــبَّ البرشيـّـَة جمعــاء. ملكوتـُـه ليــس بعيــًدا وليــس هــو 

بخيــاالٍت يف مســتقبٍل لــن يتحّقــق أبــًدا؛ ملكوتــه حــارٌض حيــُث هــو محبــوٌب وحيــُث تِصلُنــا محبّتــه. 
ِبنِدكتُس الســادس عرش، بابا روما من 2005 إىل 2013 

الرّســالة العاّمة: بالّرجاء ُمَخلَّصون

نشــكرك يــا رب ألنــك وضعتنا يف عائلة تطمح كل يوم للتأكيد عــى قوة ومفعول الحب يف حياتنا. 
نشــكرك يا رب عى هذه الســنة وكّل ما كان فيها من تحّديات وصعوبات، 

كل مــا كان فيها من إنجــازات وضحكات أوالد وتحقيق أمنيات.
نشــكرك عى كل شخص ســاهم وعمل عى نرش الفرح، فرح العطاء،

وَر يُِحبُُّه اللُه« )2كور9: 7(.   فــرح الحــب ،«ألَنَّ املُْعِطَي املرَْسُ

أنت قلت لنا : »إسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، إقرعوا يفتح لكم«، نحن اليوم نسألك وبكّل رجاء :
ــا، أنــت تفتــح البــاب لــكّل مــن يقــرع، أنــت تســمع ســؤلنا   ــا وترضعاتن ــا رب دامئــاً حــارض لطلباتن أنــت ي

ــكّل طلــب، نعمــة.  وتعطــي ل
أنت األب الحنون الذي نثق به، ونعرف أنّك لن تعطينا إال العطايا الصالحة، التي تؤول إىل خرنا وخالصنا. 
علّمنــا أن نثــق بــك، أعطنــا نعمــة اإلنتظــار بصــر وتواضــع وتســليم كّل لعنايتــك ،  أعطنــا أن نســأل كــا 

يســأل األوالد أباهــم،  بثقــة كبــرة، أنّــك ســتعطي كل يشء يف وقتــه وكــا أنــت تشــاء. 
Ambiance de Vie - دولل غرييش
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بّلشت الصيفيّة عنّا

الصيفي الرتفيهي  الربنامج 

حلوة الصّيفّية بلبنان وبالسيزوبيل كامن
كبار صغار منتالقى ومنعيش بأمان

منتالقى عاملحّبة، ومن الفرح منعّبي )2(
هون منحّس بقيمتنا ومنعيش بكراماتنا
مبسوطني فرحانني َع ست البيت مّتكلني

برامجها غنّية، متنّوعة وثقافّية
يف رحالت وخربيّات مرنسمها عالتبلويات

يف ضحكات ويف زقفات ومعنا بتحى النشاطات
لحن: شّتي يا دنيي تا يزيد موسمنا ويحال

برنامجنا الرفيهي الربوي بلّش السنة من 21 حزيران إىل 22 متوز، تخلّله نشاطات كترة 
ومميّزة من مشاغل ثقافيّة، رياضيّة، فّنية وصّحية، وأكيد ما مننىس مشاويرنا عىل البحر، 

عىل الطبيعة الحلوة وعىل املطاعم الشهيّة.
وباختصار رح نخّركن أهّم املحطّات الل قّضيناها سوا نحنا ووالدنا وشبيبتنا.

ألعاب... موسيقى... حّب... وفرح....
هيدي كانت أجواء حفلتنا٬ حفلة نهاية السّنة الدراسية وبداية نشاطاتنا الصيّفية. واملفاجأة 
لكل  وبتشويق  إستعراض حايس  قدّمت  بدورها  يلّل  الصغرة  الكالب  مع  لعبنا  ملّا  كانت 

املوجودين. 
Banque Audi يلّل موجود بكل فروعه وهدفه  تعرّفنا كان عىل صديقنا الـRobot من 

يحيّي ويّودع كل زبائنه٬ وبكّل تعجّب وتشويق حبّيناه.
شكر كبر لكل شخص ساعدنا لنفّرح والدنا بهالنهار.
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Cinema Day

Guinness Day

ضمن برنامجنا الّصيفي يّل بيتضّمن نشاطات ترفيهيّة عديدة، نهار الجمعة 3 متّوز 2017 
كان بالِفعل ولعان، مع فيلم »ولعانة« يّل كان ُمناسب لعمر شبيبتنا.

ضحكوا وفرحوا وزقّفوا مع أطيب بوشار ُمبارشًة من َمكنة تصنيع البوشار. هدفنا نفّرحكن، 
وهدفنا لهالّنهار تكلّل بالنجاح، وانشالّله دامياً.

Par la force de l’amour on y arrive toujours...
Vendredi 07 juillet 2017, une journée exceptionnelle pour nos enfants et jeunes 
au SESOBEL - » GUINNESS DAY «. De géantes présentations attrayantes : Une 
Coccinelle, une Tasse de café, des Quilles et les sons longs et courts en arabe 
avec un jeu de société sensoriel. De même, les jeux partagés entre nos enfants 
et les enfants du personnel ont reflété la relation d’amitié établie entre eux.
Merci pour toute personne contribuant à faire rayonner la joie dans les cœurs 
de nos enfants.
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Beauty Day

زيارة  الصليب االحمر

بلفتة حلوة من شباب وصبايا الصليب األحمر اللبناين يلّل زاروا مؤسستنا وكانوا محرّضين 
التصنيع  إعادة  أهمية  عن  خاللها  من  ورشحولن  والدنا  مع  تشاركوا  متنّوعة   ألعاب 
واإلستفادة من العبوات الفارغة واستخدامها بيش مفيد٬ غّنينا سوا وكان نهار كتر حلو..

شكر كبر لشباب وصبايا الصليب األحمر وانشالله تضلّوا بهالهّمة يا رّب...

شو يلّل بخّل الصبايا كتر معجوقن؟ أكيد النشاط التجميل!!
زاهرة مع   بألوان صيفيّة  األظافر  تقليم وطالء  للتجميل،  للصبايا  كان مخّصص  كامل  يوم 

جويس ! والصور أكر برهان.
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أهال وسهال فيكن بيناتنا
بنشاط وفرح كبر٬ استقبلنا هالسنة 25 ولد وشّب وصبية من والد امللتزمن بالقسم الربوي 

ليتشاركوا مع والدنا بالرنامج الصيّفي.
لعبوا سوا... أكلوا سوا... وكزدروا سوا...

املشاركة  ننىس  فينا  ما  واملّربيات٬  األوالد  كل  وجوه  عىل  ظاهرة  كانت  والفرحة  البسمة 
والتفاعل بيناتن كلّن٬ ويلّل هيدا هو كان هدفنا األسايس. 

منتمّنالكن صيّفية حلوة وناطرينكن سنة الجايي.



مشوارنا َع »Kidz Mondo« كان كتر مميّز. فرحنا كتر وتسلّينا، لعبنا وضحكنا 
سوا، باألّول رصفنا الشيك ببنك عوده، ورجعنا انطلقنا ع ورشة العمل. لبسنا 
تياب رجال اإلطفاء وطّفينا الحريق، غّسلنا الّسيارة وعبّينا بنزين، عملنا عصر 

ولنب وجهزناهن بقناين، تعرّفنا عىل طريقة صناعة الشيبس، الّشوكوال، الخبز والكورن فالكس. 
كتر  إشيا  واشرينا  مصاري  جّمعنا  القبطان.  بتياب  وتصّورنا  نسوقها  كيف  تعلّمنا  الطّيّارة 

منحبّا، واألهم انّو تعلّمنا نتّكل ع حالنا... مشوارنا ما رح ننساه بحياتنا وأكيد بدنا نعيدا.
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مشاويرنا
نحاّل فينا  ما  وأزمة  هيصة وعجقة وشوب كتر  
نقاّل بدنا  شو  ناطرين  بّكر   الّصبح  من  والوالد 
Kidzillaإالّ معكن عالـ ما يف أحىل من املشوار 

 .Piscineشمس و شوب كتر... وبهيك طقس ما يف أحال من مشوار عالـ
نهارنا  كان  بامليّات.  ونبورد  وأصحابنا  نحنا  نتسىّل  تا   Solemar و   Rimalبالـ استقبلونا 

كتر حلو خصوًصا مع املتطّوعن الّل اهتّموا بوالدنا كتر.
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Retro Party
برنامجنا الّصيفي بالّسيزوبيل دامياً حافل بالّنشاطات الّرفيهيّة الغنيّة باألفكار الجديدة، وكّل 

يوم مّضيناه كان إلو نكهة وفرحة خاّصة ومتل ما بيقولوا ختامها مسك.
ختمناها بنهار رجعنا فيه عأيّام العرشينات وعرّفنا الكّل بهالّنهار عىل أهّم خصائص هالعرص 

من لبس وتزين للّشعر ورقصات عىل أنغام املوسيقى.
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القونا عالساحة

تتواىل النشاطات، متل خليّة النمل ! 
السيزوبيل خالل الرنامج الرفيهي بيغتني أكرث باملشاركة وتنسيق األفكار. كل واحد مّنا 
بيوضع كل مواهبه ومعرفته يف خدمة جاعتنا. وميزة هذه السنة وجود والد امللتزمن 
الل أضافوا جّو مميّز بحضورهم وبراءة طفولتهم. فكانوا مع  والدنا عىل عالقة مليئة 

بالسعادة والتفاؤل واملفاجآت املمتعة.
الضيعة  إيّام  زمان،  إليّام  ببساطة  ترنجع  القونا  فعالً  فكانت  عالساحة«  »القونا  أما 

املنظّّم. والتحّدي 
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Folklor Day
بلدان  تا نروح برمة عىل بعض  السفر  الكل صار جاهز ومحرّض شنطة  بلّشت،  التحضرات 

مميّزة ونتعرّف عليها.
ومن غر والدنا قادر يوّصلنا صورة هالبلدان وفولكلورا ولباسها بطريقة مهضومة ؟

الهند  املوظفن، من  الـUSP ومبشاركة والد  متّوز  مع والد   14 الجمعة  نهار  كان  اإلنطالق 
برقصة غر شكل وكّملنا جولتنا ع أرمينيا مع الشوشو الل قّدمولنا رقصة من الراث األرميني.

مع الـPHM طرنا ع املكسيك لرجعوا الـTED وبطريقنت الخاصة ينقلونا ع بريطانيا.
أّما الـPHP  خلّونا نتعرّف عىل بلد مميّز كتر إسمو »أندورا« برقصة بتجمع البنات والصبيان 

الل قّدموها بطريقة مميّزة وحلوة.
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Rally Paper

»شغلوا عقالتكن وما تنسوا عضالتكن«
هيدا الل صار بالـRally paper الل تنظيمو قسم اإلعاقة الجسديّة.

التحّدي كان مسيطر عىل كل الفرق واملنافسة واألجواء الحلوة موزّعة بكل أقسام سيزوبيل...
النجاح كلّل هالنهار الحلو وأكيد الكل كان ربحان معنا.

ما تنسوا ! خليكن دامياً مجهزين عقالتكن وعضالتكن للمنافسة الجديدة.
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ما ترسع سوق عى مهلك...

نشاطات حركيّة

أسست جمعية »اليازا« يف العام 1995 من قبل زياد عقل عىل أثر وفاة زميله يف دراسة 
الهندسة. وهدف املؤسسة إطالق حملة وطنية لتوعية الشباب للوقاية من حوادث السر 

ولتوعية جميع اللبنانين حول املخاطر الداهمة عىل الطرقات.
تهدف نشاطات »اليازا« اىل تحقيق ما يل: 

* صيانة الطرق والبنى التحتية  * سالمة املشاة    * سالمة األطفال  
* إساءة استهالك الكحول ومخاطر االرهاق والنعاس. 

* السالمة من االصابات اثناء استعال املركبات : السيارات، الشاحنات، الدراجات النارية والهوائية. 
* تطوير اجازات السوق وتطوير برامج تحسن القيادة.

* تطوير أنظمة االسعاف والطوارئ 
* زيادة التعاون الدويل للوقاية من مختلف أنواع االصابات.

تضّمن برنامجنا الصيفي لقاء مع جمعية اليازا يّل من خاللو تعرّفنا عىل أهمية القيادة 
والسر والسالمة العامة واملخاطر الل بتصر عىل الطرقات.

وإنت ما ترسع سوق عىل مهلك. القيادة فن، ذوق، أخالق ومسؤولية. 

مين، شال، فوق، تحت... هيك كانت نشاطاتنا كاّل مليانة حركة وحيوية والفرح معبّا قلوبنا. 
Zumba class  مع سينتيا ايب نخول و »Takewondo« مع املايسرو مارسيل غصن.

هذه  أسهل  من  امليش  ويعتر  للجسم  جداً  الرضورية  األمور  من  عام  بشكل  الرياضة 
مع  القمر«  »درب  طريق  عىل  للميش  ومستعّدين  جاهزين  كلّنا  متوز   5 الرياضات. 
أنواع  عىل  والصبايا  الشباب  وعرّف  حّاس  بكّل  شبيبتنا  رافق  يّل  مبارك  بير  الدكتور 

الشجر والزهور وأهمية املحافظة عىل نظافة الطبيعة وعدم تلّوثها. 
بعد امليش ملّدة ساعتن بالطبيعة الحلوة رجعنا تعبانن بس أكيد مبسوطن.
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الصيفّيـة بتحـلـى  معنــا 
املحميّة،  املشاغل  السنة مرنكّز عىل عملنا داخل  بالعمل )CAT(، خالل  املساعدة  مبركز 
منتقيّد بالتعليات، منتعلّم أصول العمل بتقنيّة وجّدية حتى نعطي أفضل ما عنا بأحىل 

جودة ونوعيّة.
ومتل  وغنيّة.  مميّزة  بتكون  ورحالتنا  الرفيهيّة  النشاطات  عىل  أكر  مرنكّز  بالصيفيّة،  أما 
العادة ما رح نحيك كتر ألن صورنا هيّي الشاهد عىل فرحنا، محبّتنا وإمتناننا لسيزوبيل 
الل بالنسبة إلنا بيتنا التاين يلل حضننا، علّمنا وكّرنا ودامياً كان حدنا حتى وصلنا ليلل 

نحنا عليه اليوم.
عىل أمل اللقاء بالسنة القادمة، منتمنى للجميع صيف ممتع مليان صّحة وسالم.

نشاط مطبخي

أشغال يدويّة وتلوين
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مشاويران

نشاطات رايضية

حلفد

TekwandoZumba

حبــــر

مطعم ديوان الرومية
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 »Swing« Camp
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من القلب

رصخة من قلب محروق... ,وينّيي الدولة ؟
من قلب ميكن يوم عن يوم عم بيصر 
لونو أسود وعم يقشع وإيديه مربّطن 
كتر  يسمع  عم  يعمل يش.  فيه  عم  ما 
أخبار، عم يزعل وعم يحّط بقلبو. بس 
ورح  مرحلة  هيدي  إنو  عارف  هّوي 
هاملرّة  بس  غرها،  متل  متلها  مترق، 
اإليام  مرة  إيه بس وال  أصعب...  ميكن 
نهار  بعدا  من  بيجي  بتضّل،  السودا 
أبيض. نحنا علينا نصّل وبس. مع الغّصة 

بدي قول : «ويّنيي الدولة؟»
عن جد لو يف دولة ما كانت سيزوبيل هلّق عم مترق بأزمة 
مالية، ما كنت حايّب قول شو هيّي األزمة بس خلّيني قول كل 
يلل بقلبي ورصلن سنن وسنن حر عا ورق، بس هلّق بدي 
قولن : »وينك يا دولة ؟ نحنا والدك ولو كنا مصابن بإعاقة 
وما فينا نعمل يش، أو بنظرك إنو نحنا بس لنقعد بالبيت أو 

بس تا تطلّعوا من خاللنا مصاري...
بس لألسف إنّو منيح ما عم تساعدونا وشوفوا سيزوبيل والدا 
كيف طلعوا راسن مرفوع ورح يضل راسن مرفوع، وال إنسان 

فيه ينزّل من قيمنت...«.
إليسا حريق - مركز املساعدة بالعمل

Témoignages
I* Mon expérience à SESOBEL fut incroyable. j

 J’ai pu faire la connaissance 
 d’éducatrices talentueuses
 et motivées. Mais surtout
 d’enfants adorables, gentils
 et qui ont un très bon cœur.
 On m’a extrêmement bien
 accueilli.Toutes les personnes ici sont souriantes et polies.
 Mon séjour ici m’a permis de m’améliorer en arabe, de
 gagner en maturité. Mais aussi d’apprendre qu’il faut
 toujours sourire et remercier Dieu peu importe ce qui se
passe dans notre vie. d

 Merci pour tout SESOBEL, j’espère vous revoir l’année
prochaine !  j

Chloé Saleh - Volontaire

 I* My experience in the
 TED unit of Sesobel was
truly life changing. i
 The simple act of helping  
 those who sometimes aren’t
 able to fend for themselves
 helped me view life in an entirely different light. I met
 such beautiful children such amazing capabilities,
regardless of the disabilities they may have. 1

 I thanks Sesobel for giving me the chance to volunteer and
for the joy and sense of achievement that accompanied it. 0

Joanna El Khoury - Volunteer

Vivre ensemble
Parce que notre mission est illimitée,
Parce que notre grande famille SESOBEL a 
toujours eu soucis pour nos petites familles, 
Parce que la confiance est réciproque entre 
notre direction et le personnel fier d’être 
membre du SESOBEL,
le personnel du département pédagogique 
vous remercie d’avoir accepté son initiative de 
réaliser une colonie inclusive pour nos enfants 
et a l’honneur de vous annoncer la réussite de 
la création des liens en tant que différents et 
complémentaires, ce qui a privilégié “le vivre 
ensemble”, l’acceptation, l’ouverture et l’échange.

Personnel du Département Pédagogique

ألف مربوك
ما  للتقّدم  دامياً  بيطمح  الل  واإلنسان  النجاح  مفتاح  العلم 

رغم  بوّجو  بيوقف  يش  يف 
طّنوس  غادة  الصعوبات.  كل 
بـ لنجاحك  مروك  نقلّك  بدنا 
 Formation Montessori
وانشالله دامياّ بالّنجاح والتميّز.

شكرا...
«يف هذه الحياة ال نقدر أن نعمل أشياء عظيمة،

نقدر أن نعمل أشياء صغريه مبحبه عظيمة».
بس  الكبرة  والضغوطات  التعب  ورغم  مشوارنا  نهاية  مع 
الكّل كان عم يعمل حصتو الكبرة والصغرة، شكر كبر لكل 
وجوه  الفرح عىل  تزرع  عم  الل  الكبرة  ومحبتكن  جهودكن 
البيت ترافقكن  وقلوب شبيبتنا. عقبال كّل سنة ومريم ست 

بكّل خطواتكن.
جويل القوبا - املسؤولة عن الرنامج الرفيهي الصيفي
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