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همزة وصل
          نرشة إخبارية شــهرية                ترشين األول 2017

من أقوال إيفون شامي: 
الصّحي،  كان شكلك، وضعك  مهام 
هو  وما  تعرفه،  وما  متلكه،  وما 
مركزك ولونك ودينك... بالنسبة يل، 
أنت أخي، أنت مساٍو يل يف القيمة 
لكّل  مساٍو  واألهمّية،  والعظمة 

إنسان يعيش عىل هذه األرض.

نؤمن أّن : 
مواهب،  من  لنا  أعطي  ما  »كّل 
خدمة  يف  لنضعها  لنا  أعطي 
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الكلمة التي ألقتها السيدة فاديا صايف مبناسبة العشاء الخريي السنوي 

صاحب السيادة، أصحاب املعايل والسعادة، مساء الخري 
أهــال وســهال فيكــم وبــكل أفــراد عائلــة الســيزوبيل. اســمحويل بلّــش كلمتــي بشــكركم جميعــاً إنتــو الــي 
رشفتونــا بحضوركــم. حضوركــم بيعنــي إنكــم مآمنــن بقضيــة والدنــا ورســالة الســيزوبيل، هالرســالة الــي 

بــال محبّتكــم ودعمكــم مــا فيهــا تســتمر.

كيف بلشت هالرسالة؟ 
بأواخــر الســبعينات، ملـّـا أطبــاء األطفــال مبستشــفى القديــس جاورجيــوس،  بيطلبــوا مــن إيفــون شــامي 
مؤسســة ســيزوبيل، تقابــل أهــل ولــد وصــل بحالــة حرجــة عــى املستشــفى عنــدو إلتهــاب بأطرافــه، يعنــي 

إيديــه وإجريــه بلــش فيهــم الهريــان وتوّجــب برتهــم بــأرسع وقــت.
األهــل قــّدام هالواقــع مصدومــن، مــش قابلــن الوضــع وفكــروا شــو مســتقبلو هالولــد؟ مــش أحســن إنــو 
ميــوت؟ وبعــد جــدل طويــل، أخــدت إيفــون فــرد، كان حاملــوا عــّم الولــد وعطيتــوا للبــّي وقالتلــوا: مــش 
أحســن تَقوصــو، حــرام ترتكــو يتعــذب كل هالعــذاب قبــل مــا ميــوت، عمــرو 3 ســنن. بــس إذا قبلتــوا العــالج 
أنــا حدكــم. وقبلــوا األهــل واليــوم هالولــد صــار متخّصــص بالكمبيوتــر وعنــدو رشكتــو الخاصــة يف بلجيــكا... 

وهيــك خلقــت الســيزوبيل... خلقــت لتكــون فعــل إميــان، إميــان باإلنســان مهــا كان مظهــره الخارجــي، 
إميــان بأللــه وبهالولــد الــي خلقــو عــى صورتــو ومثالــه، وهــّوي َخيّنــا باإلنســانية.

ــة  ــل محب ــان فع ــيزوبيل ك ــو. وس ــة ولعيلت ــاب بإعاق ــد املص ــاء للول ــب ووف ــد ح ــل عه ــت لتحم خلق
ــوم.  ــا كل ي ــري حياتن ــم تغ ــة ع وهاملحب

ألنـّـو نحنــا مقتنعــن إنـّـن بيحــرزوا كل جهــد، كل تضحيــة وكل وقــت عــم نقدملهــم ياهــم، وألنـّـو كرامــن 
مــن كرامتنــا، هّنــي اليــوم أكــر مــن كل يــوم بحاجــة لعطاءكــم.

ــم وتدريــب وتخّصــص ومــوارد  ــب متابعــة وعالجــات وتقيي ــري وبتطلّ حاجاتهــم مــش ســهلة، مكلفــة كت
ــوات األوان. ــل ف ــا وقب ــن بوقته ــة والزم تتأّم ــة وبرشي مادي

ــي  ــدى الـــ12000 دوالر أمريي ــو بتتع ــموليّة حاجات ــة ش ــنوية لتغطي ــد الس ــة الول ــو كلف ــوا إن والزم تعرف
ــاً.  ــا مــش مرتاحــن مادي ــن عيلن ــري م وقســم كب

منعرف إنو وضع البلد صعب بس شو منقول نحنا الي إتكالنا أوالً عى رحمة الله وعى كرمكم.
ــن  ــة بالعطــاء وســوا نعل ــى مــن خاللكــن يتجســد اإلميــان واملحب ــا حت ــوا حدن ــوم، كــان تكون ــا الي أملن

ــا. ــام علين ــت اإليّ ــا رح نرتكــن مهــا صعب ــا م ــا إنّن ــن ووعدن ــا إل عهدن
شــكر مــن القلــب لــكل شــخص ســاعدنا ووقــف حدنــا إلنجــاح هــذه الســهرة. وشــكر خــاص لــكل شــخص 

حامــل همنــا وهــم والدنــا بهالليلــة وكل ليلــة. 
مع أمي تقضوا سهرة حلوة معنا...

L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء
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مكّمـل مشوارنا 
آمــن بالــرّب يســوع املســيح فتخلــص أنت وأهــل بيتك

أملنــا كبــري ِبســيزوبيل بيتنــا التـّـاين ورغــم كّل الّصعوبــات الــّي عــم 
ــرّّب يســوع  ــري بال ــا كب ــيّة ورجان ــنتنا الّدراس ــنا س ــا بلّش ــرق فيه مت
ــا  ــم نخطيه ــوة ع ــكّل خط ــندنا ب ــا وبيس ــا بيخيّبن ــّي م ــّوي ال ه

ــا.  ــم بيصــري معن ــكّل يش ع ــا وب ــا، بعملن بحياتن
ــا مشــوارنا الّســنة حــول العــامل واختــارت كّل وحــدة  وهيــك كّملن

بلــد تكتشــفو وتتعــرّف عليــه : 

وحدة اإلعاقة الجســديّة: فرنسا

ومــا رح ننــى نقلّكــن أنـّـو شــهر أيلــول كان مليــان حركــة، نشــاط 
واكتشــافات مــن قبــل املعلّمــن الــّي كانــوا عــم يحــّروا الطّوابق 

والّصفــوف ويزينــوون إلســتقبال والدنــا بــكّل فــرح ومحبّــة.

ــا  ــا داميً ــا وحاملتن ــب مــن العــدرا تكــون حاميتن ــام، منطل وبالخت
ــا بألــف خــري. ــا عليهــا كبــري. وكّل ســنة وكلن بــن إيديهــا واتّكالن
الربامج الرتبويّة

وحدة الشوشو: كندا

وحــدة التدّخل املبكر: أسرتاليا

وحدة اإلعاقــة الفكريّة: الواليات املّتحدة

افتتحنا سنتنا  هيك 
وّدعنــا الصيفيّــة واســتقبلنا الســنة الدراســية الجديــدة بغــدا 
.CAT جمــع شــبيبة وفريــق عمــل مركــز املســاعدة بالعمــل

ــا  ــدي البطاط ــع حم ــى، م ــن لي ــن إيدي ــة م ــاط تبول ــب ج أطي
ــح  ــذة وبتفت ــزا لذي ــخ البيت ــة محّمصــة وشــهيّة. ومــن املطب املقليّ
ــة. ــوا عالطــاوالت ألحســن خدم ــدى كان ــا ون ــي، رمي الشــهيّة. إي

الجــو هــادي، رايــق ومجبــول بالضحــكات، رشب األنخــاب ونجــاح 
هالســنة الــي عنوانهــا  "فــّن التحــدي بالرجــاء".

ــز  بالختــام، احتفلنــا بأعيــاد ميــالد الشــبيبة. مــارون بصوتــو املميّ
عّنــى ألصحابــو : "بعيــدك يــا اإلنــت العيــد بضــّوي الفرحــة 
الزنيــة" وفعــالً ضــّوت عيــون الــكّل فــرح وخاصــًة "ســوزان" 
بوصــول رفيقتهــا »مجــدال« فاجأتهــا بحضورهــا. عقبــال امليّــة 

ــال. ــدا متّنت ــعادة بعي ــة وس ــال، صح قالت
انشــالله هالســنة تحمــل معهــا كل الخــري والربكــة ويضلـّـوا الفــرح، 

النخــوة والتحــّدي مرافقينــا.

مركز املساعدة بالعمل

وحدة التوّحد: تـوغـو
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أخبار والدنا وشبيبتنا

كلنا حّدك ومنحّبك
ــز املســاعدة  ــة مــن شــبيبة مرك ــود«، صبيّ »كل
ــر جلطــة  ــا بـــ19 ت1 إث بالعمــل، فقــدت أّمه
دماغيــة. كلــود اســتوعبت إنـّـو أمهــا مــا عــادت 
ــة  ــن عيل ــارت م ــو ص ــت، إنّ ــع عالبي رح ترج
ــا  ــا، كل م ــا عــى تلفونه ــا صورته الســا ومعه
تشــتاق لهــا رح تشــوف الصــورة وتصلّيلهــا.

بــس كلــود، رغــم اإلحاطــة، حّســت حالهــا وحيــدة فكانــت صالتهــا:
»يا يسوع، بعرف إنك بتحبني، هّني ما رح يرتكوين، كلّن رح يكونوا حّدي«

كلنــا حــّدك يــا كلــود، أهلــك، أصحابــك ويســوع ما بيــرتكك أبــداً. منصــّي معك 
عــى نيّــة إّمــك تــا تكــون مرتاحــة بــن إيديــن الــرب مــع األبــرار والصّديقــن.
ليى زغيب - مركز املساعدة بالعمل

أهال وسهال 
ــس  ــنن ب ــوا لس ــا س ــن، ترافقن ــودّع والد ومربّ ــنة من ــل كّل س * مت
إجــا وقــت يغادرونــا. باملقابــل، منســتقبل نــاس جــداد لنبلـّـش معــن 
أحــى مشوار.والّســنة بّدنــا نقــول أهــال وســهال بوالدنــا الــّي إجــوا 

وحــدات:  غــري  مــن  لعّنــا 
وعــي  الّراعــي  »اليــاس 
ــب  ــى نرّح ــا نن ــر«، وم جاب
حايــك«  »راشــيل  باملربّيــة 

يلــّي انضّمــت  إللنــا.  
ســنتكن  بتكــون  انشــاالله 
ــرح.  ــة وف ــة محبّ ــا مليان معن

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

ــري  ــت كت ــة وكان ــت الّصيفيّ ــا. خلص ــة رجعن ــد الغيب ــا بع * رجعن
حلــوة بــس حــرارة اللّقــاء كانــت أقــوى .بنشــاط وحيويـّـة، بغمــرة 
ــزة بوجــود والد  ــا وشــبيبتنا. هالّســنة مميّ وبوســة اســتقبلنا والدن

ــن أهــال وســهال فيكــن. جــداد بيناتنــا بدنــا نقلّ
ــت  ــف إذا كان ــا« وكي ــدا »يحي ــو هي ــارق وّج ــا بتف ــة م الضحك
ــان  ــال« وك ــى »نض ــن ع ــة، منعرّفك ــاس وهضام ــة بح مدموج
أهــال وســهال بـــ »ماكســيم« هــوي مــش غريــب عــن عيلتنــا بــّس 

ــا«. ــل كــان بـــ »لون ــد منتأّه ــا.  وأكي الســنة اســتقبلناه عّن

أخــريًا وليــس آخــرًا التّأهيــل وكّل 
ــتّأهيل لـ»جويل« املربّية يلّي  الـ
وانشــاالله  مّنــا.  فــرد  صــارت 
ــا خــري وفــرح  الســنة تكــون كلّه

ــع.  ــا وعــى الجمي علين
وحدة اإلعاقة الفكريّة

لونا زغيبماكسيم هنودنضال فهديحيا هاين

سريينا نّوار

غابريال صابر

سلمى العي

كريم الربّاج

مارلني قزي

ميشال خوري

مايف فارس

ماريتا نرص

* بكلمــة، بضحكــة، بنظــرة بتنــى تعــب النهــار كلــو و بتدخــل الفرحة 
قلبــك. وكيــف إذا كانــت هالكلمــة والضحكــة مــن سوســن، جورجيــو، 
ديــان و فضــل. الســنة  زادت فرحتنــا وفرحــة والدنــا بٳســتقبال
 »جيــو، ســام وغــدي« يلــي زادوا َع صــّف »ديــزين« شــخصيات 

ــة  ــة مليان ــري مهضوم كت
أهــال  وفــرح.  حيــاة 
وســهال فيكــن وانشــالله 
تنبســطوا معنــا متــل مــا 
نحنــا مبســوطن فيكــن.

جيو عرموين
وحدة اإلعاقة الجسديّة

سام بربورغدي أيوب

زميلتنــا   بفرحــة  ومنســتقبل   *
ــب  ــا محبّ ــي حضوره ــة« ٬ يلّ »هب

عــى قلــب الكبــار والصغــار.
أهال وســهال فيــي بيناتنا.

وحدة التدخل املبكر

يا هال بوالدنا الزغار
كل الصيّفيــة عــم يتحــّروا والدنــا الزغــار: ســريينا٬ ســلمى٬ 
مارلــني٬ مــايف٬ غابريــال٬ كريــم٬ ميشــال وماريتــا٬ تــا يجــوا ألول 
مــرّة عاملدرســة. اســتقبلناهن ببســمة وفرحــة. أهــال وســهال فيكــن 

ــا. ــا كلّن ــت تحمين ــب مــن ســّت البي ــة »ســيزوبيل« ومنطل بعيل

وحدة الشوشو*

بالطابــق عّنــا  صــار  إنّــو  نخربكــم  رح   *
Miss Elégance، بنــت صغــرية مهضومــة. أهال 
وســهال بـــ »أنجــي« مــع رميــا وورود ورفقاتهــا 

كريــس، ســتيفان وماتيــو.
وحدة التوّحد

هيــدا هو فصل الخريف
حــّل فصــل الخريــف بوحــدة التدخــل املبكــر بعــد مــا راح والدنا مبشــوار 
ــوكا. ــون وأف ــوا زيت ــرتاب وقطّف ــجر وال ــوا أوراق الش ــة: تحّسس بالطبيع
وكان مــن املميـّـز إنـّـو بآخــر مشــوارنا تالقينــا مبجموعــة مــن أصحابنــا مــن 

وحــدة اإلعاقــة الفكريــة٬ انبســطنا ســوا 
وأخدنــا اســرتاحة صغرية ومــن بعدها رجعنا 
عــى صفّنــا فرحانــن وفرَجينــا أصحابنــا 
ــا عــن  ــّي جبناهــا معن ــن األغــراض ي الباقي
فصــل الخريف: جوز٬ كوز صنوبــر٬ زيتون...

وحدة التدخل املبكر
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ــن  ــة قدرات ــا وتنمي ــق مســتقبل أفضــل لوالدن ــا تحقي ليبقــى هدفن
ــا مســرية  ليتخطــوا صعوباتــن ويتحقــق اندماجــن باملجتمــع، كّملن
ــة ووالد  ــات خاص ــدن حاج ــي عن ــا ال ــن والدن ــزيئ  ب ــج الج الدم
املدرســة اإلبتدائيــة الرســمية جزيــن مــن خــالل حصــص املوســيقى، 

الرســم، الرياضــة، النشــاطات واإلحتفــاالت املشــرتكة.
ــة  ــات تعلميّ ــدن صعوب ــي عن ــكي ال ــج ال ــع والد الدم ــان م وك
وبيســتفيدوا مــن برنامــج الدمــج مــن خــالل حصــص دعــم تربــوي، 

عــالج نفــي حــريك ولغــوي. 
ــن  ــل ب ــرتكة للعم ــداف مش ــع أه ــيق ووض ــاون والتنس ــد التع أكي
والنجــاح  اإلســتمرارية  ــن  بأَمِّ الرســمية  واملدرســة  الســيزوبيل 

للربنامــج الرتبــوي املشــرتك.

فريــق عمل برنامج الدمج املدريس - جزين

ومنبقى سوا...

Témoignage d’une maman

La maman de Georges Bassil - Unité TED

 Le centre DAR a repris son action en septembre : l’accueil
 de nouvelles familles et la prise en charge rééducative. Cette
 action répond  à toute famille qui tape à notre porte et à
 tout enfant à besoins spécifiques ou ayant des difficultés
d’apprentissage.
 En photo Larissa, une fille
 âgée de 7 ans, suit une
 séance de psychomotricité
 avec Joelle Abboud.
 Larissa présente des
 troubles d’apprentissage
 qui nécessitent une prise
 en charge rééducative lui
 permettant de surmonter
les difficultés scolaires.

Coup d’oeil sur D.A.R.

Equipe D.A.R.

Audit financier
 En octobre 2017, le
 département Finance &
 Comptabilité a accueilli
 trois personnes du bureau
 Ernst & Young, qui avaient
 en charge l’audit financier,
 après la clôture annuelle
 des comptes et le bilan financier du fin d’année, et ils
sont restés pour une semaine de suite.

 Ils étaient ravis de faire la connaissance du SESOBEL,
de nos enfants, et ont été marqués par ce séjour.

 Grand Merci à vous Patrice, Maya et Hind. Merci pour
 votre collaboration, votre ponctualité et votre travail
sérieux. Courage.

Département Finance & Comptabilité

ســنة جديــدة بلّشــت، ومــع بدايتهــا اســتأنفنا نشــاطنا بإســقبال الزوارنــا 
األعــزاء طــالب الطـّـب مــن جامعــات BAU-AUB  يــي إجــوا تــا يتعرّفو 
ــخص  ــة الش ــة لخدم ــا املتنوع ــج عملن ــالتنا وبرام ــيزوبيل، رس ــى س ع
ــوا. ــاون س ــن التع ــرة م ــنة مثم ــى س ــه. منتمن ــة وعيلت ــاب بإعاق املص

زّوارنا

الياس طوق - قســم الزّوار واملتطّوعن



 Dans le cadre du symposium
 organisé par SESOBEL,
 AFM, LAND et… nous avons
 présenté les résultats d’une
 étude effectuée auprès de 21
 familles d’enfants atteints
 de maladies  neuromusculaires. Cette étude que nous avons
 démarré en Novembre 2016 nous a permis d’explorer le vécu
 des parents et d’identifier l’impact de la maladie sur la vie
 quotidienne d’une part, et d’autre part, d’identifier le niveau
 de stress vécu ainsi que les stratégies adoptées par les parents
 pour faire face au stress. Dans les perspectives, nous proposons
d’agrandir l’échantillon afin de valider les résultats.

  Carla Njeim Chamoum et Abyr Massaad
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2ème Symposium médico-social

  Organisé par le SESOBEL, le 13 et 14 octobre 2017,
 conjointement avec l’association libanaise pour les myopathies
 (LAND), l’AFM-Téléthon et la société libanaise de pédiatrie,
 un colloque médico-scientifique intitulé »Cultiver la
 vie« a réuni une centaine de spécialistes issus du monde
 professionnel et associatif pour faire le point sur les maladies
 neuromusculaires (myopathie de Duchenne, amyotrophie
 spinale les plus fréquentes ainsi que les autres maladies NM).
 Une délégation étrangère composée de médecins de la filière
 française neuromusculaire (Filnemus), de représentants de
 l’AFM-Téléthon et de l’association United Duchenne Parent
 Project a pu faire état des avancées dans le domaine, partager
 son expérience avec les équipes du SESOBEL et échanger
avec les familles invitées pour la circonstance.

 Les maladies neuromusculaires font partie des maladies
 rares touchant  l’enfant dans plus la moitié des cas et sont
 pour l’essentiel génétiquement déterminées. Elles ont
 comme dénominateur l’installation de paralysies, d’âge de
 début et de gravité variables, lesquelles sont à l’origine de
 situations de handicap. Les atteintes respiratoire, cardiaque et
 orthopédique qui en découlent nécessitent une prise en charge
 importante, experte et conditionne la survie à long terme.
 Elles concernent un nombre important de familles au Liban
 en raison notamment d’une consanguinité particulièrement
 élevée, qui restent démunies et dévastées par la maladie.

 Les nombreuses communications et témoignages ont permis
 d’apprécier le chemin accompli en vingt ans, au Liban comme
 dans le reste du monde, dans la prise en charge globale des
 patients et familles concernées. Si des nouvelles thérapies
 innovantes et prometteuses sont actuellement en cours
 d’évaluation, elles posent le problème de leur coût et de façon
 plus généralisée, celui de l’accès universel aux soins, un sujet
 particulièrement sensible au Liban. Les questions éthiques
 relatives à ces thérapies ont été largement débattues.
 Pour ces maladies réputées jusque ici comme incurables,
 l’approche holistique et multidisciplinaire de la personne
 atteinte de maladie neuromusculaire reste la seule à avoir fait
 ses preuves en matière de survie et de qualité de vie.  Le rôle
 positif des associations de patients a été rappelé, notamment
 pour la défense des droits élémentaires du malade comme
 l’accès à des soins de qualité à un prix juste et maitrisé. Une

 transversalité dans l’approche du soin chez ces enfants ainsi
 qu’un droit à l’éducation et à la socialisation est au cœur des
 préoccupations de tous.
 Le colloque a été précédé par des consultations médicales
 prodiguées au SESOBEL par Les Professeurs Desguerre,
 Chabrol et Prigent, expertes des myopathies et neuropathies
de l’enfant et l’adulte.

 Plus que jamais, il est très important que les personnes
 concernées au Liban par les maladies neuromusculaires se
 fassent connaitre des associations de patients, lesquelles font un
 travail extraordinaire sur le terrain malgré des moyens modestes.
 En lien avec leurs homologues à l’étranger, elles sont à même de
guider et de redonner espoir à de nombreuses familles.

Département Plateau Technique
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يف الســنوي  الخــريي  عشــاءها  الســيزوبيل  مؤسســة  نظمــت 
ــاين  ــن الث ــس 2 ترشي ــل الخمي ــب لي ــر الكل "The Legend" نه
وقــد شــارك فيــه عــدد كبــري مــن االصحــاب والداعمــن واملؤمنــن 

ــا. ــة اوالدن بقضي
ــة  ــع الفنان ــا م ــبيبتنا بإحيائه ــاركة ش ــهرة مبش ــده الس ــزت ه متي

."Cat Production" منــال مــالط وفرقتهــا
ابتــدأت الســهرة بعــزف النشــيد الوطنــي اللبناين ونشــيد الســيزوبيل 
ــل  ــال بكام ــدتها من ــي أنش ــة "I Believe I can fly" الت ــم بأغني ث

إحساســها ورقــص عــى أنغامهــا 15 شــابة وشــاب مــن شــباننا.
تخلّــل الســهرة تومبــوال، شــهادة لألســتاذ 
جــوزف خليفــة والــد الصبيــة ســارة، وشــارك 
إيــي طــوق مبداخلة أدهشــت الحضــور بقوة 
إميانــه، بفرحــه وبامتنانــه للســيزوبيل لــكّل ما 

قّدمــت لــه ودعمتــه خــالل الســنوات.
كــا شــارك مــارون أشــقر (مــن شــبيبتنا) 
بأغنيتــن   Duo »منــال«  مــع  الغنــاء 

أنّــه أظهــر  بالتصفيــق والفــرح. كــا  الحفــل  أشــعل فيهــم 
طاقاتــه املخفيّــة عــى املــرح بــكّل ثقــة وفــرح.

ــة  أجمــل مــا يحــدث بكافــة نشــاطاتنا هــو تدّخــل القــدرة اإللهيّ
ومباركــة الســيدة العــذراء »ســت البيــت« لــكل خطواتنــا. فبالرغم 
ــات،  ــع البطاق ــن بي ــا م ــب متكّن ــادي الصع ــع االقتص ــن الوض م
ــابقن كان  ــن الس ــت يف اليوم ــي هطل ــار الت ــن األمط ــم م وبالرغ
ــب  ــا تغل ــا بعمــل م ــا شــارك أطفالن ــاً، وكل ــا الطقــس صافي ليله

ــه الفــرح والنجــاح. علي
شــكراً لكم شــبيبتنا وشكرأً لك »ست البيت« !!

العشاء الخريي السنوي

جانيت مطر - قســم التسويق
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لِقاءات مع األهل ودورات تدريبّية

معلومــات بتفيدنا كلنا
ــض  ــل والبع ــارك األه ــة، ش ــة األمريكيّ ــن الجامع ــاء م ــور أطب بحض
مــن شــبيبة مركــز املســاعدة بالعمــل CAT مبحــارضة تحــت عنــوان 

»التســّمم الغذايئ ونقص املياه يف الجسم«
وكانت هذه بعض أراء الشــبيبة :

ــن  ــوع م ــذا الن ــا يف ه ــارك فيه ــي نش ــرّة األوىل الت ــا اامل • إنه
ــارضات. املح

ــام  ــن أي ــا م ــي نعرفه ــك الت ــة وتل ــدة وغنيّ ــات جي • املعلوم
ــة. ــا صحيح ــت كله ــا ليس أجدادن

ــبل  ــض س ــن بع ــتطاع ع ــدر املس ــي رشح  ق ــق الطب • الفري
الوقايــة أو الوصفــات التــي نســتعملها خطــأ. مثــالً : إنّــو 
نــرشب »ســفن آب« متــل قلتــا، مــا بفيــد بــي... إذا نفســك 
بتقبــل كل األكل ومــا عنــدك لعيــان، مــش رضوري األكل 
ــّكر  ــرّت الس ــا تك ــم م ــا... امله ــرز والبطاط ــور بال ــون محص يك

ــمك. ــّي بجس ــص امل ــا تنق ــى م حت
ــت  ــة أجري ــن أدوي ــج ع ــض النتائ ــاء بع ــى األطب ــا وأعط ك
ــد  ــؤكَل عن ــاف تُ ــأّن األلي ــا ب ــا وأعملون ــات. ك ــا الدراس عليه

اإلســهال واإلمســاك.
ــى  ــة، ع ــات القيّم ــى املعلوم ــي ع ــق الطب ــكل الفري ــكراً ل ش
ــا...  ــة زمالئن ــا وصح ــم بصحتن ــم واهتامه ــم الكري حضوره

مركز املساعدة بالعمل

ــة.  ــة أساســيّة يف إطــار املتابعــة اإلجتاعيّ لقــاءات األهــل محطّ
الجديــدة  املواضيــع  بحــاس  كّل ســنة  ينتظــرون يف  األهــل 
ــن   ــد ع ــاٍن بعي ــامٍل  ث ــور لع ــاء جــر عب ــح اللّق املطروحــة. أصب
الشــفافيّة،  مبنــّي عــى  لعــامٍل   التكــرّب واألنانيّــة،  العصبيّــة، 

ــا.   ــبه أوالدن ــامل يش ــر، لع ــول اآلخ ــل وقب التّواص

هــذه الســّنة  املواضيــع متنّوعــة ضمــن منهجيّــة املقاربــة 
الشــاملة وتطــال كّل أفــراد العائلــة  : األب ، األّم، اإلخــوة بهــدف 
مرافقــة األرسة عــن قــرب  يف جميــع مراحــل حياتهــا ضمــن جــّو 

ــادل اآلراء والخــربات.  ــاح وتب يشــّجع عــى التواصــل بإنفت

ــن  ــع أخّصائي ــيزوبيل م ــّم يف الس ــهريّة ،تت ــاءات الش ــذه اللّق ه
إجتاعيــن، نفســيّن، أطبّــاء مــن الجامعــة األمرييكيّــة، أخصائيــن 
ــن  ــرّد ع ــم ولل ــن خرباته ــتفادة م ــة لإلس ــاطة اإلجتاعيّ يف الوس

ــع املطروحــة. حاجــات األهــل مــن خــالل املواضي

نذكر من اللّقاءات لهذه الســنة 2018-2017  :
وأخصائــن  إجتاعيــن  أخّصائيــّن  مــع  إجتاعــّي  لقــاء   *
اإلخــوة. مــع  التّعامــل  فــّن   : اإلجتاعيّــة  الوســاطة  يف 

Et Moi dans tout ça ?

* لقــاء مــع األّمهــات التــي تعيــش يف ظــروٍف صعبــة مــع 
ــوايل. ــة عــى الت ــة للســنة الثالث ــة النفســيّة واإلجتاعيّ األخصائيّ

* لقــاء مــع اآلبــاء لحثّهــم عــى املشــاركة الفعالّــة  وعــى مبــدأ 
الرشاكــة ولطــرح موضــوع األدوار الوالديّــة مــع األخصائيّــة 
 Implication des pères ــّنة األوىل ــة للس ــيّة واإلجتاعيّ النفس

ــي  ــري اللّفظ ــة يف التعب ــد صعوب ــي تج ــات الت ــع األّمه ــاء م * لق
ــالل  ــن خ ــة م ــرق تعبرييّ ــاد ط ــة إليج ــات املعاش ــن الّصعوب ع

  Atelier D’Art thérapeutique الفــّن

* لقــاءات مــع أطبّــاء مــن الجامعــة األمريكيّــة يف حلقــات وقائيّــة 
صحيّــة لألهــل.

* لقــاء إجتاعــّي مــع اإلخــوة مــع األخصائيّــة اإلجتاعيّــة 
ــوّي  لتوفــري جــو ّمالئــم للتعبــري عــن  وأفــراد مــن الفريــق الرتب
املشــاعر والضغوطــات املعاشــة بغيــة تخطيّهــا واملســاعدة عــى 

.Groupe de fratrie  ــا ــبة له ــول مناس ــاد حل إيج

ــّنة  ــز »دار« للس ــّي يف مرك ــاد إجتاع ــة وإرش ــاءات  توعي * لق
عــى  التوعيــة  بهــدف  اإلجتاعيــن  األخصائيــن  مــع  األوىل 

قسم اإلجتاعي

أهميّــة فريــق العمــل املتعــّدد اإلختصاصــات للمســاعدة يف 
مــرشوع الولــد الحيــايتّ ولطــرح أهميّــة الرشاكــة مــع األرسة

 Education à la Parentalité par un Café social

ــم  ــن لدع ــن اإلجتاعي ــع األخصائي ــل م ــة األه ــاءات لجن * لق
.Noyaux des Parents الســيزوبيل  قضيّــة  



عجقة وزّوار من وين ما كان
هيــدا الفصــل كانــت عاجقــة علينــا بالــزوار، الطابــق مليــان بالحيــاة 
و الفــرح ألنــو زوارنــا معبّايــن الغــرف كلهــا وشــبابنا كتــري مبســوطن 
ألنـّـو الشــغل أخــد كل وقــن وهنــي بحبــو كتــري هالعمــل الــي مبكّنــن 

مــن التعــرف عــى أشــخاص جــداد 
ومــن مختلــف الجنســيات. ونحنــا 
تضــل  هالحركــة  إنــو  منتأّمــل 
ــام الســنة وتضــّل  ــة كل إي متواصل
الربكــة فايضــة مــش بس بهالقســم 

بــكل أقســام الســيزوبيل.
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الفندقّية نشاطاتنا مبشغل 
املستمر التدريب 

يف إطــار التدريــب عــى مارســة مهنــة الفندقيــة وتدعيــم 
ــاء دورات  ــا بإعط ــنة أيض ــذه الس ــتمر ه ــبيبتنا، نس ــدرات ش ق
تدريبيّــة مكثّفــة لثــالث مجموعــات مــن شــبيبة وحــدة اإلعاقــة 

ــل.  ــاعدة بالعم ــز املس ــة ومرك الفكري

أهداف هذه الدورات هي:
- تعليم أســاس و تقنيات حمل الصواين و الضيافة.

- كيفيّة وضع املائدة يف مختلف املناســبات.
- كيفيّــة خدمة املائدة.

- تحضري الفطور.
- كيفيّة توضيب الصــواين والعناية بنظافتها.

- متكــن الشــباب مــن إكتســاب الخــربات وزيــادة ثقتهم بنفســهم.

ــن  ــري مــن التاري ــة والكث ــن دروس نظريّ هــذه الحلقــات تتضّم
ــات. ــا يســّهل لشــبيبتنا اكتســاب التقني ــة، م التطبيقي

ألخــرى  ســنة  مــن  يتطــّورون  شــبابنا  أّن  بالذكــر  والجديــر 
الــدروس.  الكبــري لديهــم يف وقــت  الحــاس  والالفــت هــو 

العمل يف املناسبات
ــة  ــوا خدم ــي عــم يأّمن ــوا، شــبيبتنا باملشــغل الفندق ــا بتعرف ــا م مت
ــع  ــا الســيزوبيل. م ــم بنظّمه ــي ع ــرية ال ــبات الكب ــة باملناس الضياف

ــن : ــري مهم ــن كت ــدن مشــاركة بحدث ــة هالســنة كان عن بداي

األول : إفتتــاح مركــز العــالج باملــاء الــي قدمــوا فيــه شــبيبتنا الضيافة 
للمدعّويــن واســتقبالن للضيــوف أعطــى نكهة خاصة للمناســبة.

الثــاين : تقديــم خدمــة اســرتاحات القهــوة والغــذاء خــالل املؤمتــر 
ــدا  ــن األول. بهي ــذي نظمــه ســيزوبيل خــالل شــهر ترشي ــي ال الطب
الحــدث أظهــروا شــبابنا بالفعــل عــن مهنيــة كبــرية وتحّمــل 

ــل. ــت طوي ــل لوق ــات وللعم للضغوط

هيــدا الي بشــّجعنا وبيدفعنا دامياً نفتّش عن فرص عمل 
بهاملجــال باملجتمــع لشــبيبتنا الي يوم عن يوم عم بكونوا حارضين 

أكــرت وأكرت لإلنخراط املهني. 
نايال تامر - مشغل الفندقيّة
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Les-voilà de nouveau
  De nouveau, une 3ème Bande Dessinée préparée par Charbel et Alaa, à l’atelier prépresse du SESOBEL,  a été pbuliée
dans le numéro d’octobre de L’Orient Le Jour Junior.

Gladys Aoun - Unité Média
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غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل،  جيي  رحمة،  جيسيكا  أسمر،  رانيا  مطر،  جانيت  زغيب،  مرياي  طوق،  الياس   : الربامج  مندويب 
أسمر. رانيا  تامر،  نايال  رزق،  أيب  أنطوانيت  زغيب،  ليى  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان  السخن،  رضا  جرجي،  تانيا 

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

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

يلي بشهر كانون األول عيدن، عمرن يا رب تزيدو
عّبوا القلب فرحة ببسمة حلوة ومرحة... 

كلنا منتمّنالن سنة حلوة كالّ صّحة وتتحّقق كل األماين مع باقة زهور
وعقبال املية سنة

دولال غاوي
أنطوانيت خويري
جورج قرقاز 
جوزيف رسام 

جوزفن خويري 
سعدى حرب

ساندرا خوري  
غادة كميد شباط

ساره سالمه 

إيي طاشجيان 
مرينا بو عيد 
جوزيف زادا 

رميا ابراهيم منصور 
ريتا ابراهيم خليل

غاده معلوف 
مرياي زغيب قصيفي 

بعينو  الهام 
نهيل الحاج ناهض

 1 كانون األول
 1 كانون األول
 1 كانون األول
 2 كانون األول
 3 كانون األول
 6 كانون األول
 6 كانون األول
 7 كانون األول
 8 كانون األول

 9 كانون األول
14 كانون األول 
21 كانون األول
22 كانون األول
22 كانون األول
22 كانون األول
26 كانون األول
27 كانون األول
30 كانون األول

عيلتـنـا أخبــار 

القونا عا معرضنا السنوي

يهّنيكن ألله 
ــوا »نعــم«  ــّرروا يقول ــي ق ــا ال ــف مــربوك لزمالئن أل

ــاة ســوا. ــوا مشــوار الحي ــن ويكّمل ــك حيات لرشي

 للزميل أحمد األصفر
 والدة ابنته فــرح 

 للزميلــة كارين الحاج
 والدة ابنتهــا فريونيكا

 ألله يعيشــن ويربوا بداللكن

جوزف ومرياي زاداد. دافيد وروال أيوب

مارتني ورميون بو جربايلجوزف ورانيا عريّي

الفرحــة  عقبــال 
الكبــرية

مربوك خطبة زميلتنا 
ديانا ناكوزي وبسام رسور

ألف مربوك

ــالدي  ــرض املي ــويق املع ــم التس ــم قس ــدة، ينظّ ــنة جدي لس
ــل  ــن قب ــة م ــا املصّنع ــع منتوجاتن ــم مشــاغلنا وبي الســنوي بدع
ــف مــن شــبيبتنا، أمهاتهــم، متطّوعــني  فريــق عمــل مّتحــد، مؤلّ

ــتي وإداري. ــل لوجس ــق عم وفري
ــا  ــن مجتمعن ــرد م ــة هــذا املعــرص هــو تشــجيع كّل ف إّن أهمّي
ــرض  ــذا املع ــج ه ــاغل. يُفُتت ــر املش ــا لتطوي ــىل رشاء منتوجاتن ع
تحــت رعايــة الســيدة مــاي نجيــب امليقــايت نهــار الخميــس 23 
ترشيــن الثــاين وذلــك يف أوتيــل لورويــال ضبيــه لغاية نهــار االحد 
26 ترشيــن الثــاين كل يــوم مــن الســاعة 10 قبــل الظهــر حتــى 
9 مســاًء باإلضافــة إىل حضــور عــدد كبــري مــن ســيدات املجتمــع  

واملســاندين الذيــن نشــكرهم ســلًفا عــىل دعمهــم الدائــم.
ــا هــده الســنة مشــاغل ترفيهيــة لــل أطفــال مــع  جديــد معرضن
Club des 2 Clowns ومرسحيــة لـــ Mini Studio  وذلك نهاري 

الســبت واألحــد مــن الســاعة 3 بعــد الظهــر لغايــة ال6 مســاًء.
ــا الدامئــة " ياهــال" يف عــني الريحــاين،  ــم يف معارضن ــام ننتظرك ك
ذوق مكايــل، ضبيــة، األرشفيــة، جبيــل، جزيــن يوميــاً من الســاعة 

10 صباحــاً حتــى الســابعة مســاًء.

العافية  شكرا... يعطيكم 
صحيــح كل واحــد بيعمــل شــغلو، بــس املميّــز بـــ Mimi، مرســيل 

وإيــي، محبتهــم ولفتتهــم 
املميّــزة ملـّـا يكونــوا بإطــار 
الصفــوف  الجولــة عــى 
والدنــــا  راحــة  ودرس 
ــم  ــه يقويك ــوس. الل بالجل
ــة! ــف عافي ــم أل ويعطيك

وحدة التوّحد


