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همزة وصل
          نرشة إخبارية شــهرية           ترشين الثاين 2017

شامي:  إيفون  أقوال  من 
هو  ما  يسوع  منطق  حسب  إمنا   ...
املصاب  الطفل  يجعل  الذي  األمر 
عمره  بلغ  مهام  ؟  مهامً  بإعاقة 
؟ تأثريها  أو  إعاقته  نوع  كان  ومهام 

إياه  وهبها  هدية  ليست  أهميته 
البرش بكرم منهم ووفق معايريهم، أو 
عائلية،  مرجعية  من  يستعطيه  يشء 
أهميته  قضائية.  أو  دينية  إجتامعية، 
ليست بشكله أو بقدراته أو مبا ميلك أو 
ما يقدر عىل فعله. أهميته تنبع مام هو 
البرش يعرتفون  أكان  عليه، كائن حي، 
وجودّي... أمر  أهميته هي  ال.  أم  به 

نؤمن أّن : 
يعيش  أن  بحاجة  إنسان  »كل 

بكرامة ومحّبة«.
(Credo SESOBEL n° 3(
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الحياة التزمنا 

41 ســنة مــرت عــى تأســيس الســيزوبيل، بعدنــا مكّملــني والحمدللــه ألنّــو ســالحنا الرجــاء 
وإمياننــا وثقتنــا هّنــي بأللــه.

ومتــل مــا بتعرفــوا األوضــاع اإلقتصاديــة يــي عــم يواجهــا البلــد أثّــرت كتــري علينــا، 
املســاعدات الداخليــة والخارجيــة خّفــت ألنّــو أوضــاع النــاس واملؤّسســات صعبــة. 
ــه  ــكِّل إن ــو مآمــن برســالتنا ومت ــه ألنّ ــل يعطــي مــن قلب ــم الوضــع وكمَّ فريــق العمــل تَفهَّ

ــا مريــم، مــا رح تتخــى عــن والدهــا.  »ســت البيــت«، إمن
وحضــور املســاهمني الدايــم جنبنــا بيعنــي إنهــم مآمنــني بقضيــة والدنــا ورســالة الســيزوبيل، 

هالرســالة الــي بـَـال محبتهــم ودعمهــم مــا فيهــا تســتمر. 
ــاد 2017 يف  ــرض املي ــاح مع ــبة افتت ــايف مبناس ــا ص ــة فادي ــة الرئيس ــن كلم ــف م )مقتط

ــه( ــال - ضبي ــو روي ــدق ل فن

»ســيزوبيل إلتزمت الحياة رغم كل الصعوبات. 
املعــرض والتحضري إلســتقبال عيد امليالد، هو دليل إنــو قررّنا نكّفي، نواجه ونتحّدى.

الحياة. إلتزمنا 
ســهل نكّفي ملّا الحياة بتكون ســهلة بس األصعب إنو نكّفي بظروف هلّقد صعبة.

وهيــدا يــي بيأكّد إنّو قضيّتنا قضيّة حّق وقضيّة كرامة لإلنســان.«

ســيزوبيل خلقت لتكون فعل إميان، إميان باإلنســان مهام كان مظهره الخارجي،
إميــان باللــه وبهالولد الي خلقوا عى صورتو ومثالو،  وهّوي َخيّنا باإلنســانية.

خلقــت لتحمل عهد حب ووفاء للولــد املصاب بإعاقة ولعيلتو.
خلقت لتكّفي املشــوار بالّرجاء       

ســيزوبيل  فعل محّبــة وهاملحبة عم تغرّي حياتنا كل يوم.
)مقتطــف مــن كلمــة الزميــل إيــي طــوق مبناســبة افتتــاح معــرض امليــاد 2017 يف فنــدق 

لــو رويــال وبالعشــاء الســنوي(

Ambiance de vie - دولــي غرييش

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

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء
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عيد اإلستقال

ينعاد علينا وعالوطن
متــل كل ســنة، احتفلنــا ســوا، مربيّــات ووالد مــع املدرســة 

واإلســتقالل.  العلــم  بعيــدي  اإلبتدائيــة 
البدايــة كانــت وقفــة إجــالل لرفــع العلــم اللبنــاين وإلقــاء النشــيد 
ــن  ــِعر م ــة وِش ــة، رقص ــّدم غنيّ ــف ق ــدا كل ص ــن بع ــي. م الوطن
ــزة مــن خــالل غنيــة  وحــي املناســبة. مشــاركة والدنــا كانــت مميّ

»بيــي راح مــع العســكر« الــي غنوهــا بــكل حــامس وفخــر. 
مــا فينــا نخربكُــن عــن التفاعــل الكبــري للموجوديــن مــن معلــامت 
ــا نســينا         ــد م ــا. أكي ــوا معن ــي هيّصــوا وزقّف ــة ال ــذ املدرس وتالمي

ــن برمــز الوطــن، وشــاح العلــم اللبنــاين. إنــو نتزيّ

فريق عمل برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

قصيدة اإلستقال
لبنان الغايل ْعلينا

عيَدك يا أَغى األَعياْد
إيَدينا  ْمِنشبُك  كِلنا 
َت َمجــَدك فينا ِيْنعاد

إْســَمك شامخ ما بْينطال 
عايش ِبكّل اإليّام

أرَضك حاميها األبطال
وعم يبُعد َعّنا األوهام

َرح تِبقى لَو شــو ما صار
اإلميان املا ِعندو ْحدود
أرزَك ما بيخاف الّنار
صاِمد َعن إيّام ْجدود

جينا بْعيد اإلِستقالل
َت نْعيِّــد مع أحى ْرجال
الفرَحه َمعُكن ِمنعيش 

إِنتــو الي بِْتحموا األجيال 

الربامج الرتبوية

22 مــن شــهر ترشيــن الثــاين هــّوي يــوم تاريخــي للبنــان بيحتفــل 
فيــه جميــع اللّبنانيــني بذكــرى اإلســتقالل.

ــا  ــيزوبيل، احتفلن ــا بالس ــاّص عّن ــع خ ــا طاب ــبة إله ــو هاملناس وألنّ
مــع طــاب مدرســة ســان ترييــز – أميــون  يف ثكنــة قــوى األمــن 

ــاين ۲۰۱۷ . ــن الث ــاء ۷ ترشي ــوم الثالث ــة ي الداخــي يف ضبي
تضّمــن الحفــل عــروض لقــوى األمــن الداخــي بتفــّر جزء بســيط 
مــن عملهــم اليومــي لحاميــة املواطــن والّشــعب اللّبنــاين )عــروض 
ــة، تســلّق،...)، قصيــدة االســتقالل  ــة، مكافحــة شــغب، خيّال قتاليّ
ــة  ــيد وطنيّ ــيقى وأناش ــع موس ــارد” م ــن ب ــابة “جاي ــا الّش ألقته

أّدتهــا شــبيبتنا. وهيــك مــاّل الفــرح والحــامس قلــوب الــكّل.
مــع الصــورة الختاميّــة، رجعنــا عالســيزوبيل حاملــني معنــا صــورة 
ــراد  ــات أف ــروف، وتضحي ــن كل الظ ــم م ــرح بالّرغ ــو ف ــن كلّ وط

ــا. قــوى األمــن الّداخــي للحفــاظ عــى ســالمة كل شــخص مّن
عشتم وعاش لبنان
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ــبّان،  ــال وش ــا أطف ــاين 2017 إجتمعن ــن الث ــار االحــد 12 ترشي نه
ــذ تحــت شــعار : ــني وتالمي ــني، موظّف ــني ومرافق معلّم

معاً نركض ألطفال الســيزوبيل
شــارك يف هــذا اليــوم 603 صديــق وتلميــذ مــع 117 ولــد وشــاب 

مــن الســيزوبيل ومرافقــني لهــم مــن موظفــني ومتطوعــني.
متــل العــادة كان جّونــا كلــو فــرح وحــامس، كانــت الفرقــة 
املوســيقية Proparade مرافقتنــا، عــم بتشــّجعنا وعــم متلّينــا 

ــرح. ــاط وف نش
ــع  ــني م ــاعدة املرافق ــاركونا مبس ــدارس ش ــدة م ــن ع ــذ م التالمي
والدنــا أو باإلنتبــاه عــى الفريــق ومحاوطــة االوالد بانتباهــن.

كان الــكل فرحــان ومبســوط... الــكّل مشــارك بفخــر ومحبــة مــع 
فريــق الســيزوبيل.

جانيت مطر - قســم التسويق

ــد  ــكّل ول ــب ل ــن القل ــكر م ــة ش ــم بكلم ــنة إخت ــب كل س بح
ــذ وأســتاذ،  ــق، تلمي ــق، موظــف وصدي ــة ومراف وشــاب، معلم

ــارك... ــول أو مش ــر، مّم ــوع، إداري أو مدي متط
إللكــن كلكــن شــكر كبــري عــىل تواضعكــن، نشــاطكن، فرحكــن 
وإميانكــن بقضّيتنــا. قدرنا ســوا ننقل الفرح والرجــاء للكّل. كنتوا 
حــّد والدنــا بــكل رحابــة صــدر وكنتــوا عــم بتشــاركوا بــكل فخر. 
إللكــن كلكــن شــكراً... يعطيكــن العافيــة والقــوة لحتــى تضلّــوا 
بهالنشــاط الدايــم وانشــالله منلتقــي الســنة الجايــة كــامن 

ــرح. ــكل هالعــزم وهالف ومنمــي ســوى ب

بريوت ماراتون
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Droits de l’enfant - حقوق الطفل

ليى زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

بلدنا كرتت فيه الشــعوب، األديان والطوائف...
بلدنــا عم يرزح تحت حمل غريو...

بلدنــا بــكّل مــرّة بيتقــّدم عــى عــّدة أصعــدة، عــم يعملــوا 
لــورا... يرّجعــوه  تــا  املســتحيل 

بــس نحنــا ببلدنــا مــا منفقــد األمــل، ألن منآمــن إنـّـو كّل التضحيات 
ــروح ضيعــان، وإذا  ــا ممكــن ت ــي صــارت وبعــدا عــم تصــري م يل

أللــه راد، بيبقــى لبنــان بلــد العــّز، الكرامــة والعنفــوان.
ــد ذكــرى اإلســتقالل ونوقــف ســوا  مــش بالصدفــة اليــوم عــم نعيّ

ــر ســوا حقــوق والدنــا الضايعــة. وقفــة حــّق ونرجــع نتذكّ
من حّقي عيش بوطني ســّيد، حّر، مستّقل.

مــن حّقي يكون عندي هويّة.
مــن حّقي العيــش بحّد أدىن من الكرامة : آكل، إرشب، إتعلّم...

ــة  ــي بحاج ــك هّن ــي ومتل ــا : مت ــوت وقلن ــا الص ــان رفعن ــن زم م
ــا  ــل، ووقفتن ــم يوص ــوت ع ــر، الص ــا ننك ــا فين ــي م ــم... يعن لعل

ــوق : ــض الحق ــر ببع ــوت ونذكّ ــّي الص ــى نع ــوم حت الي
شــو ما كان عمري، إيل حّق يكون عندي أصحاب.

شــو ما كانت إعاقتي، إيل حّق إفرح.
شــو ما كان حدود تفكريي، إيل حّق كون بعيلة

شــو ما كانت طاقايت ، إيل حّق منّي مهارايت.

شــو ما كان مذهبي، إيل حّق عيش بكرامة.

Le SESOBEL, une mission pour grandir heureux !
Le SESOBEL, une mission fondée sur les droits de l’enfant !

 Le 21 novembre 2017, nous nous sommes rassemblés,
petits et grands, pour réclamer nos droits :
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 Droit à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et aussi le
droit d’être différent.
Droit à l’identité.
Droit à être soigné et aimé.  
Droit à se développer et développer ses compétences.
Droit à l’erreur.
Droit d’être libre.  
Droit à vivre dans une maison et en famille.
Droit aux loisirs )à faire des activités avec les amis(.
Droit à être acteur dans la société.
Droit au travail.

 Les droits de l’enfant ont été abordés dans les activités
 avec les enfants qui ont eux-mêmes retenus les droits
 sus-mentionnés. Avec beaucoup d’enthousiasme et de
 motivation, nos enfants et nos jeunes ont affirmé qu’ils
 ont droit à vivre dans la dignité et la valeur inhérente à
 la personne humaine et qu’ils doivent jouir pleinement
 de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales,
 sur la base de l’égalité avec les autres enfants. Par notre
mission et notre action, nous témoignons tous les jours le

  ”vivre ensemble un peu plus HEUREUX
différents mais complémentaires“.

Département Pédagogique



-5-

أخبار والدنا وشبيبتنا

منعرّفكن عىل »دينا«
»دينــا« بنــت عمرهــا 15 ســنة. كتــري 
ــغل،  ــّب الّش ــيطة، بتح ــاطرة ونش ش
رفقاتهــا  لتســاعد  داميًــا  وحــارضة 
ثالثــاء  نهــار  كل  حــامس.  بــكل 
وخميــس بتتوّجــه »دينــا« عاملشــغل 
لتشــارك  بكفرحونــة  املحمــّي  
مــع الّشــبيبة بــكل فــرح، نشــاط 
وإندفــاع بــكل يش بينطلــب ِمّنــا.
منهّنيــي »دينــا« وانشــالله بســمتك 

الحلــوة مــا بتفــارق وّجــك أبــداً.
فريق عمل برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

كيفن حبيبنا 
ــة  ــوت وبلحظ ــا م ــك ي هي
ــا ؟ ــة قطفــت زهرتن خاطف
مــا تفّكر حالــك غلبت كيفن.

ــك رح تحــرق  ــر إنّ ــا تفّك م
ــو. ــا بغياب قلوبن

أبــًدا ما رح ننىس ضحكتو الّي 
كانــت تنــرش الفــرح حواليــه.

ــاة  ــّي غلبــك وتحــّرر مــن قيــود األرض، وانتقــل للحي هــّوي ال
التّانيــة بجانــب الــرّب وصــار إلنــا مــالك حــارس. وهيــدا 

ــا. ــا وعزان رجان
والقــّداس عــن راحــة نفســه صــادف مــع قــداس تــذكار املــوىت بـ3 
ــة كّل  ــى نيّ ــّداس ع ــن الق ــع أهــل كيف ــا م ــاين. قّدمن ــن الثّ ترشي

املــوىت الــّي ســبقونا وخاصــًة حبيبنــا "كيفــن". 
كلّنــا إميــان وثقــة إنـّـو أرواحــن حيّــة عنــدك يــا رّب وإنـّـن شــاركونا 
ــا  ــا ومالكن ــا حبيبن ــت ي ــد إن ــي. وأكي ــا هّن ــّداس مــن محــّل م الق
"كيفــن"، إنــت كــامن كنــت حــارض بروحــك معنــا بالقــّداس 

ــالة.  ــا بالّص وشــاركت معن
أللــه يرحمنا ويرحم جميع موتانا.    

وحدة الشوشو*

متي متلك
ريتــا فاعــور إســمي، 20 ســنة عمــري، مــن 
»روم« ضيعــة بقضــاء جزيــن، بــس األهــم 

أنــا بنــت عيلــة الســيزوبيل. 
ــش مشــواري مــع عيلتــي   مــن 11 ســنة بلّ
ــق رصت كبــرية  مبدرســتنا بجزيــن بــس هلّ
و صــار الوقــت إنّــو إعتمــد عــى حــايل 
وإتعلّــم مهنــة. ومتــل مــا كل واحــد ِبــروح 

ــا  ــتقبل، أن ــتغل باملس ــب يش ــو ِبح ــم ش ــا يتعلّ ــة ت ــى الجامع ع
كــامن إيل حــّق، متــي متلكــن، بــس مــع فــرق زغــري، إنـّـو جامعتي 
غــري عــن جامعتكــن. صحيــح بتعلـّـم مهنــة ولكــن ضمــن مشــاغل 
محميّــة ِخلِقــت خّصيًصــا إلنــا ضمــن رشوط وأُُســس برتاعــي 

ــالمتنا. ــا وس ظروفن
أنــا ورفقــايت كتــار باملشــاغل املحميــة بســيزوبيل كفرحونــة،  

محبتنــا لبعضنــا كبــرية ولعيلتنــا أكــرب.
ــم  ــا ع ــرتة... نحن ــاطتنا بهالف ــن نش ــن ع ــىس خرّبك ــدي إن ــا ب م
ــغلنا  ــه ش ــوفوا في ــي بتش ــنوي ال ــا الس ــد و ملعرضن ــّر للعي نح

ــنة.  ــدار الس ــى م ــا ع وتعبن
أمنيتــي بهالعيــد تجــوا تشــّجعونا وتكونــوا حدنــا وتدعمونــا 
ــيزوبيل  ــاح الس ــت جن ــايت تح ــا و رفق ــوار أن ــل املش ــدر نكّم لنق

ــا. ــم نواجهه ــّي ع ــات ال ــروف والصعوب ــم كل الظ رغ

ريتا فاعور -من شــبيبة مركز املســاعدة بالعمل
كفرحونا مشغل 

ومنخترب منتعلّم 
ــى  ــة ع ــة التوعي بحّص
عــم  كّنــا  املحيــط 
مهنــة  عــى  نتعــرّف 
والســبب   “الطبيــب” 
يلــّي بخلّينــا نــزورو، 
“إيـليـــو”  وترجــم 
طريــق  عــن  املهنــة 

اإلشــارات. 

وتوّصــل “مــارك” مــن خــالل تعابــري وجهــه يعيــش الحــاالت التالية:
Sad Face     Angry Face         Happy Face   

وحدة التوّحد

شديدة ذهنّية  و/أو  جسديّة  بإعاقة  املصابني  األوالد  برنامج  الشوشو:   *
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أّول مشوار هالسنة 
متــل كّل ســنة، مشــاويرنا خــارج املؤّسســة بتكــون متنّوعــة، 

عديــدة وأهدافهــا إجتامعيّــة، حّســيّة، حركيّــة وترفيهيّــة.
عــى كان  هالّســنة  الشوشــو  وحــدة  ألوالد  مشــوار  أّول 

Freddy’s Park وهونيــك لعبــوا، ضحكــوا، فرحــوا وتعرّفــوا عــى 
ــوارنا  ــش مش ــن قّدي ــا نعرّبلك ــا فين ــة. م ــرية ومتنّوع ــات كت حيوان

ــاين.   ــز وعقبــال املشــوار التّ كان حلــو ومميّ

وحدة الشوشو

العاج املفّضل ألوالدنا
ضخامــة عمل أُنِجز مبحبّة وســهر تا يعطي األفضل ألوالدنا وشــبيبتنا

"وحـدة العـاج يف املـاء"
بالرغــم مــن بعــض الّصعوبــات، أعطــى إنطبــاع رائــع، وانعكــس 

ــا... مــن بعــض التعليقــات : عــى األوالد إيجابيّ

منشــكر كل يلّي عم يســعى لتأمني األفضل لراحة والدنا...

Ambiance
calme  Moyen de  défoulement

Relaxant
مريح

وحدة التوّحد

أخبار والدنا وشبيبتنا - تابع
سنة حلوة يا زغارنا

اإلحتفــاالت  بلّشــنا  ســنة،  كل  مثــل 
وأّولهــا كان أعيــاد ميــالد والدنــا. دعينــا 
أهــايل وأصحــاب العيــد لنتشــارك ســوا 
باأللعــاب، الضحــك والرّقــص وأكيــد 

ــو عــى شــوكوال.  ــأكل الكات ب
الهدايــا  قّدمنــا  اإلحتفــال  بنهايــة 
ملّــا  بتنوصــف  مــا  والدنــا  وفرحــة 

عليهــا.  حصلــوا 

وحدة التدخل املبكر

تعوا نتاقى ونلعب ســوا
ــوا  ــا يتحّمس ــوا والدن ــال USP  ببلّش ــاعة 10٫00 ب ــري الس ــا تص ملّ

ــض. ــع بع ــوا م ــم ويلعب ــوا برفقاته ــى يلتق حت
ــو  ــوا إنّ بســيارة وطابــة وTobogan بيتشــاركوا كّل زغارنــا وبيتمّن

دورهــم يطــّول شــوي بالطلعــة... وشــوي بالّنزلــة...
ــّي وصلــت عــى  ــوم ي ــا قــّزي” ي ــة عــن “ماري رح نخربكــن خربيّ
امللعــب ومــا كانــوا رفقاتهــا وصلــوا بعــد٬ مــّدت إيديهــا للمّربيــة 
ودلّتهــا عــى البــاب حتــى تشــوف ويــن صــاروا ؟ وليــش بعــد مــا 

وصلــوا رفقاتهــا ؟
مــني قــال إنـّـو الفرصــة هيّي بــس لللّعــب ؟ نحنــا بــال USP  قلنا...

وحدة التدخل املبكر
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من القلب

السيزوبيل بيكرب معكن وفيكن
أنــا اليــوم حــاّب وّجــه رســالة شــكر لشــباب بعرفن مــن هّنــي وزغار، 
ِشــفُت عــم يكــربوا قّدامــي وشــفت كيــف كــربت قدراتــن، ووصلــوا 

اليــوم تــا يكونــوا العامــود الفقــري ملشــغل مــا قبــل الطباعــة.
كل واحد منكن عندو ميزات خاّصة من الناحية العمليّة واإلنســانيّة، 
وهالتنــّوع هــّوي الــي َخلَــق الوحــدة، التكامــل، والقــوة باملشــغل. 
ــي مــا دغــري شــوف  إذا بــّدي بلّــش إحــي عّنــك »مرينــا« مــا فيّ
ــك  فيــِك روح التحــدي الكبــري، وشــغلك املتواصــل عــى حالــك، حبّ
وشــغفك للمعرفــة، صدقــك الواضــح مــع ذاتــك ومــع غــريك، ودقّتك 

بالّشــغل وبالتفاصيــل. 
ــدك  ــد عن ــني،  بع ــم املتطوع ــع لقس ــك رصت تاب ــع إنّ ــي« م »إي
نفــس الشــغف والحــامس إنـّـك تكــون باملشــغل، حامســك، عطــاءك 

وحّســك باملســؤولية زاد أكــرت وأكــرت.
ــداع باملشــغل.  ــري لإلب ــود الفق ــي العام ــري« يعن ــول »كل ــّس ق وب
خيــال واســع، أفــكار جديــدة... ومــا فيّــي إنــىس كــامن الحكمــة يــّي 

كل أصحاِبــك بيحكــوا عنهــا وبيســتفيدوا منهــا... 
ــتك  ــي مبهنيـّ ــك ! هالســنتني أبهرتن ــول عّن ــّدي ق ــل« شــو ب »رشب
ــاين  ــك املتف ــا، بعطائ ــز فيه ــّي بتتميّ ــؤولية ي ــروح املس ــة، ب العالي

وبصمــت، بإندفاعــك للّشــغل، ومســاعدتك ألصحابــك.
ــدك  ــر، عن ــك املفّك ــوف في ــاء«، بش ــك »ع ــي عّن ــّدي إح وإذا ب
درجــة كبــرية مــن التحليــل وبُعــد النظــر، ومــا فيّــي إنــىس شــغلك 

ــرة. ــري ومثاب ــي بتاخــدو عــى عاتقــك بتحــّدي كب ال
»إليســا« كلّــك نشــاط وحيويــة، إنــِت روح التجــّدد الــّي بتضفــي 

عــى املشــغل روح النكتــة والحيويـّـة.

شــكر كبــري إللكــن ألن كّل واحــد منكن علّمنــي وكــرّبين... إندفاعكن، 
ــن  ــوا بحياتك ــن تتقّدم ــغفكن إنك ــة وش ــن للمعرف ــاطكن، حبّك نش
املهنيــة، شــفافيتكن، إمتنانكــن... بيعطــوين زخــم وتصميــم وحــّس 
ــو كل واحــد منكــن  ــي إن باملســؤولية تجــاه كل واحــد منكــن، هّم

ــتو.  يكــرب بطاقاتو وإنسانيـّ
ومــا فينــا ننكــر فضــل الســيرنوبيل بشــخص الســيدة فاديــا صــايف، 
ــة املناســبة حتــى تنمــوا وتكــربوا  يــّي حضنتكــن وأّمنتلكــن األرضيّ
ويتقــّدم معكــن املشــغل. كانــت عــم بتابــع كل واحــد منكــن  
وتســاعدو حتــى يحّقــق طموحاتــو  وأحالمــوا، حتــى قدرتــوا توصلوا 
ــة بالنفــس بقدراتكــن...  ــة، املســؤولية، والثّق لهالدرجــة مــن الحّري

ألنّــو  منكــن،  واحــد  بــكل  فخــورة  اليــوم  الســيزوبيل  أكيــد 
وفيكــن. معكــن  بيكــرب  الســيزوبيل 

إيد بإيد
متــل مــا منغّنــي ومنفــرح ســوا، كــامن منشــتغل ومنســاند بعضنــا 
وقــت اللـّـزوم. هيــدا الــّي اختربنــاه بهالفــرتة مــن التحضــري للعيــد.
كل ســنة، متــل هالوقــت، منبعــت بطاقــة معايــدة وبيــان موجــز 
ــرّاب  ــن 1٫200 ع ــرت م ــيزوبيل ألك ــاطاتنا بالس ــف نش ــن مختل ع

ــة بســاندونا بفرنســا. وعرّاب
هالّشــغل بياخــد مــن وقتنــا نطــّوي األوراق، نوضعــن باملغلّفــات، 
ــز  ــا مرك ــاعدة صباي ــع مس ــس م ــب... ب ــن ونوضِّ ــزّق العناوي نل

ــنة. ــة هالّس ــة خاص ــو نكه ــغل إل ــل، كان الّش ــاعدة بالعم املس
بــرف النظــر عــن تنفيــذ العمــل بدقـّـة كتــري عاليــة، روح الّنكتــة 
ــق،  ــة، تعلي ــدا خربيّ ــة عن ــغل ســوا... كل صبيّ ــوان الّش ــت عن كان
مالحظــة... وكل حركــة مــا كانــت تخــى مــن العفويـّـة والّضحــك...

باختصــار، شــغلنا حلــو 
ومنحبّــو، وبيصــري أجمل 
ملّــا يكــون بحضوركــن 
معنــا  ومشــاركتكن 
ــب  ــم وأطي ــا أهض ي

شــبيبة...  
يعطـيكــن ألـف عافيـة...

منحـبّــكــن كتــري.
جورجيت أواقيــان - برنامج التبّني الخارجي

Chain of L ve / Alfa 4 life
جمعــت رشكــة »ألفا« كّل املؤسـّــسات الي اشــتغلت معها وســاعدتها 
عــرب الّســنني نهــار الخميــس 9 ترشيــن الثــاين الســاعة 6٫30 املســا يف 

حــرم جامعــة القديــس يوســف - املتحــف. عنــوان اللقــاء كان :
Chain of L ve / Alfa 4 live »سلسلة القلوب« 

كل مؤّسســة عرّفــت عــن حالهــا وكان عنــدا ســفري مطــروح 
ــن  ــة م ــع مجموع ــارضة م ــت ح ــيزوبيل كان ــؤال. الس ــه س علي
الّشــبيبة، مــن فريــق العمــل، املديــر العــام الســيدة فاديــا 

صــايف، وســفريها كان الزميــل اليــاس طــوق.
الســؤال كان : بعد 40 سنة شــو بتنطر من مجتمعك ؟

بالكاريزمــا الــي عنــدو ياهــا، وبطريقــة ارتجاليــة وذكيّــة، طلــب 
ــوب،  ــع عالقل ــات ويطلّ ــب عوين ــع يركّ ــن املجتم ــي« م »إي

ــات القلــوب أقــوى مــن الّصعوبــات. ألن دّق

ليى زغيب - مركز املســاعدة بالعمل جينا كريوز - مشغل ما قبل الطباعة
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لقاءات األهل
القســم اإلجتامعــّي يف  ينظّــم  املتابعــة اإلجتامعيّــة،  إطــار  يف 
الســيزوبيل لقــاءات شــهريّة مــع األهــل لتنــاول مواضيــع حياتيّــة 

ــة. ــع العائل ــة م ــة وثق ــة رشاك ــاء عالق ــيّة لبن أساس

ــال  ــة وتط ــاءات متنّوع ــت اللّق ــاين، كان ــن الث ــهر ترشي ــالل ش خ
ــا : ــر منه ــراد األرسة، نذك ــة أف كافّ

ــاَري 	  ــة والنفســيّة نه ــة اإلجتامعيّ ــع األخّصائيّ ــات م ــاء األّمه لق
ــنة  ــة للّس ــة كتابّي ــات عاجّي ــن حلق ــاء 14 و28 ت2 ضم الثالث
ــوايل. نشــكر األّمهــات عــى إلتزامهــّن يف هــذا  الثالثــة عــى التّ
اللّقــاء حيــث بــات محطـّـة تعبــري أساســيّة يف حياتهــّن اليوميّــة، 
ــات  ــة الّصوب ــل ملواجه ــق متكام ــد وفري ــام تعاض ــّكلَن نظ ش

ــا. ــة والعمــل عــى تخطّيه الحياتيّ

ــك 	  لقــاء األّمهــات ضمــن سلســلة حلقــات العــاج بالفــّن وذل
ــة  ــة اإلجتامعيّ ــع األخّصائيّ ــع يف 14 ت2 م ــاء الواق ــار الثالث نه
ــاء األّول  ــم النفــس .كان هــذا اللّق ــة يف عل والنفســيّة واملتدّرب
ــن  ــوع م ــّن كن ــالج بالف ــة الع ــن أهميّ ــف ع ــريّي للتعري تحض
أنــواع التعبــري الغــري اللّفظــّي. لقــد أبــدت األّمهــات عــن 
إرتياحهــنَّ يف هــذا اللّقــاء بعــد أن عــرّبَن بطريقــة الرّســم عــن 
ــة  األمــور التــي تزعجهــّن وأظهــرَن إســتعدادهّن لإللتــزام بكافّ

ــدار الســّنة. ــات عــى م الحلق

لقــاء األهــل مــع االطبّــاء يف الجامعــة األمريكيّــة، نهــار الخميــس 	 
ــرَِض  ــث ُع ــة حي ــة اإلجتامعيّ ــع األخصائيّ ــع يف 16 ت2 م الواق
موضــوع اللّقاحــات والّتحصــني وعــن مســؤوليّة األهــل يف 
هــذه األمــور ومــا هــي اللّقاحــات الجديــدة املعتمــدة وطنيًّــا. 
ــاء واألهــل. ــدة والتّفاعــل إيجــابّ بــني األطبّ وكانــت األصــداء جيّ

ــة 	  ــع األخصائيّ ــع يف 28 ت2 م ــاء الواق ــار الثالث ــاء نه ــاء اآلب لق
ــوع  ــث كان موض ــس حي ــم الّنف ــة يف عل ــة واملتدّرب اإلجتامعيّ
اللّقــاء أهمّيــة دور األب يف األرسة ومــا هــي مســؤوليّاته تجــاه 
ــاء بُغيــة إعطــاء  ــا بــني اآلب ــاء. كان التفاعــل إيجابيًّ تربيــة األبن
ــد  ــاء االّول َولَّ ــاء. هــذا اللّق ــري، للتّواصــل واإلصغ ــحًة للتّعب فُس

ــاء. ــني اآلب التّعاضــد واإلنســجام ب

فريق عمل القســم االجتامعي

زّوارنا واملتطّوعني
بـــ  لـــلمشاركة  الفرنســية  اإلنجليــة  املدرســة  دعيتنــا  هالشــهر   *

»Forum de la solidarité et de la citoyenneté«
ــل  ــون بتواص ــو نك ــن خالل ــمحتلنا م ــة، س ــنة الثالث ــو للّس ــم تنظّم ع
ــربّن  ــف Terminal ونخ ــف 6ème لص ــن ص ــا م ــع تالميذه ــارش م مب
عــن رســالة ســيزوبيل ومجــاالت التّطــّوع فيهــا، وبــدورن التالميــذ كان 

ــو ومهضــوم. ــا حل ــن معن ــني وكان تفاعل ــوا جديّ ــدن أســئلة، كان عن
ــا إال مــا نشــكر إدارة املدرســة عــى إســقباال الرائــع وتظنيمــن  مــا فين
ــني بنمــّو املجتمــع وإنّــو بَقــَدر مــا  ــد إنّــو كلنــا معنيّ لهالنهــار يــي بأكِّ
منشــتغل مــع بعضنــا عــى أســس إنســانيّة، بقــدر مــا منطــوِّر مجتمعنا.

كــامن بّدنــا نشــكر “رشبــل صايــغ” الــي رافقنــا بهالنهــار وعطــى صورة 
كتــري حلــوة عن الســيزوبيل وشــبيبيتها بحضــورو، محبّـــتو وكالمو.

 * Miss Greece, Miss Romania, Miss Lebanon, Miss
 Kazakhstan, Miss Azerbaijan, Miss Armenia, Miss Russia,
 Miss Moldova, Miss Argentina…. Of Humanity, we were
 pleased and happy to have you at Sesobel. Your affection
 and compassion to our little ones are one proof that each
 one of you merits to be crowned for Miss Humanity
Universe 2017.

 Thank you Beirut Golden Award for adding a new joyful
 moment to our children’s memories and good luck to all
our Queens… We would love to see you again!

 .AUBوالـ BAUوأكيد ما مننىس موعدنا الثّـابت مع طالب الطّب بجامعات الـ*
يتعرّفــوا  تــا  معــن  لقاءنــا  كان 
عــى برامجنــا وأهدافنــا، وبختــام 
ــف  ــة مبختل ــن جول ــاء كان إل اللّق

ــا. ــوا والدن ــق والتق الطواب
وإلدارة  للطّــالب  كبــري  شــكر 
يقصدونــا  عــم  الــي  الجامعــات 
تــا يأكّــدو عــى اميانــن بقضيتنــا 
ــؤوليتنا  ــش مس ــِدّل قّدي ــيّش ِب وهال
كبــرية تجــاه مجتمعنا يلــي يوم بعد 
ــا. ــة دورن ــم يكتشــف أهميّ ــوم ع قسم الزواري
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معرض املياد
ــّيدة  ــة الس ــت رعاي ــنوي تح ــالدي الّس ــا املي ــاح معرضن ــّم افتت ت
مــاي نجيــب امليقــايت نهــار الخميــس 23 ترشيــن الثــاين وذلــك يف 

ــة. ــام متتالي ــه ملــدة 4 أي ــال ضبي ــل لوروي اوتي
ــدة مــن بســكويت وشــوكوال  ــاف الجدي ــه األصن وكان امللفــت في

ــا املتنّوعــة. ــة والهداي ــلل املزيّن وجــامل السِّ
والجديــد الّســنة املشــاغل الرّتفيهيّــة الخاصــة باألطفــال مــع

نهــاَري   Mini Studio لـــ  ومرحيــة   Club des 2 Clowns
الســبت واألحد من الســاعة 3 بعد الظهر لغاية الـ6 مســاًء. 

معارضنا

جانيت مطر - قســم التسويق
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غرييش،  دويل  عازار،  جويل  خليل،  جييس  رحمة،  جيسيكا  أسمر،  رانيا  مطر،  جانيت  زغيب،  مرياي  طوق،  الياس   : الربامج  مندويب 
أسمر. رانيا  تامر،  نايال  رزق،  أب  أنطوانيت  زغيب،  ليى  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان  السخن،  رضا  جرجي،  تانيا 

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

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

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

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

غادة طنوس
الرا األســمر جرجوحي

راشيل حايك
مادونا البارد

جانــني شــليطا يونس
نانيس خليل
ليى زغيب 
اليان شليطا

ــن الحــاج يوســف كاري
سيدة بو سليامن

1  كانون الثاين
1  كانون الثاين
1  كانون الثاين
2  كانون الثاين
2  كانون الثاين
2  كانون الثاين
3  كانون الثاين
5  كانون الثاين
12 كانون الثاين
13 كانون الثاين

عيلتـنـا أخبــار  شهادة حياة
نعــم هــذا مــا يســّمونه، ولكــّن هــذه الشــهادة لهــا تاريــخ إنتهــاء. 

أّمــا بالّنســبة يل هــي ختــم عــى جبينــي.
تراكمــت الّذكريــات الجميلــة قبــل هــذا العــام إىل أن أتــت 
الـــ2008 لتقــول يل : »هيــا بنــا ننتقــل إىل الجانــب اآلخــر...«

الكثــري منكــم ســيجدين متشــامئة ومبالغــة لكــن أنــا أرى نفــيس 
واقعيّــة، متصالحــة مــع ذايت وراضيــة مبــا كتبــه اللــه يل. أن 
ــل وأفــرح،  أكــون راضيــة ال يعنــي أن أكــذب عــى نفــيس وأهلّ
فالســعادة الحقيقيّــة مل أعــد أنتظرهــا هنــا بــل آمــل أن أجدهــا 

ــاك إذا ريض ب...  ــه هن لدي

ــاة  ــي بحي ــي وابنت ــع زوج ــم م ــت أنع ــارئ : "كن ــم الق إىل الحك
ملؤهــا األمــل والّســعادة وبعــد أحــد عــرش عامــاً برّشنــا الطبيــب 
ــدة  ــة جي ــا بصح ــاً يك يكون ــت يومي ــا صلّي ــوأم. عنده ــيء ت مبج
ــه  ــهام بخــري والحمدلل ــاء أنّـ ــا األطب وفعــالً بعــد مجيئهــام، طأمنن
"اكتملــت الفرحــة باللبنــاين"، إىل أن مــّر عــام وبــدأ  الفــارق يظهــر 
ــدأ  ــا ب ــاوب، عنده ــل وبالتّج ــركات بالتّفاع ــيش بالح ــام، بامل بينه

ــه.  ــاء عــى أنواع مشــوار األطب

مــرّت ســنتان وثــالث ونحــن نــدور باملستشــفيات وكل مــا نقــوم 
بــه تكــون نتيجتــه أكــر مــن جيــدة، بعدهــا دخلــت عــامل اإلنرتنــت 

الــذي وضــع يــدي عــى إســم الحالــة التــي يعــاين منهــا إبنــي... 
ــبب  ــاء ورمبــا يعــود الّس ــل األطبّ ــه قب ــا اكتشــفت حالت نعــم... أن
يف إكتشــايف املبكــر هــو وجــود أخ تــوأم لــه.  فاملقاربــة أصبحــت 

ــد".  ســهلة وواضحــة "التوّح

هــذه الكلمــة صغــرية جــداّ مقارنــة مــع الحالــة، بالنســبة يل 
أجدهــا مــن أصعــب حــاالت اإلعاقــات. 

كيف ال هو ال يســتطيع أن يعرّب عاّم يؤمله أو يحبّه أو يكرهه؟
كيــف ال وهــو ال يعرف كم أنا أحبه ؟ 

عملــت جاهــدة طيلــة مثــاين ســنوات يك أخرجــه مــن ســجنه دون 
فائــدة. وأخــريا يك ال تبقــى القضبــان حاجــزاً بيننــا قــّررت الّدخــول 

إىل عاملــه رمّبــا يــأيت يــوم ونخــرج ســوياً.

ــوم  ــي كل ي ــة العــام 2017 وهــو يفاجئن ــوم شــارفنا عــى نهاي الي
ــق   ــف الطّري ــا إىل نص ــرب أوصالن ــالة والّص ــّب والّص ــد. فالح بجدي
ــى يف  ــأىب أن نبق ــا ت ــودة معن ــا املوج ــة أّن مالئكتن ــى ثق ــا ع وأن
الّداخــل وتســعى معنــا جاهــدة وتشــفع بنــا لنخــرج ســوياً، فنــور 

ــوى مــن كّل الحواجــز. ــا وهــو أق ــرّب يف قلوبن ال

عزيــزي القــارئ : "ســّمها شــهادة حيــاة، شــهادة عــذاب، شــهادة 
إنتقــال، كــام تشــاء... فالّنتيجــة واحــدة "ريّب خــاط يل هــذا الثــوب 

وأنــا لبســته".

شــهادة أم لولد مصاب بالتوّحد

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يســكنون
أحــّر التعازي للزميالت :

* أنطوانيت خويري لوفاة شــقيقتها.  
* ســاميا دامس لوفاة عّمتها.  

ريتا املري
جينا كريوز
جويل عازار

أونورين رسوجي
ناتايل جهامي شمعون

فاديا صايف
بانوال اسمر
وليد الشبق

كارال فضول بو جربايل
جومانا سالمه

لويس أدلبي

15 كانون الثاين
17 كانون الثاين
18 كانون الثاين
19 كانون الثاين
20 كانون الثاين
20 كانون الثاين
20 كانون الثاين
26 كانون الثاين
27 كانون الثاين
28 كانون الثاين
31 كانون الثاين

هدفنا محّبة فعلّية

Ambiance de vie - دولــي غرييش

الهـَدف َمّنو هـديِّة،
الهـــَدف َصداقة، إلِفـة وِوّدية !

نة رح نغريِّ املَنهجيّة، وتكون لعبة الصديق املخـفيّة، لهالسِّ
ة، هضامة وأجواق مليانة سالســة ُمسلّية.  ِخفِّ

مطلوب مّنك بس، تْتـَقـــرَّب ِمنّي أكرت وتجرِّب 
تِْتـَعـــرَّف عـّي من خال إنّك:

ين عّنــن بطريقتــك املمّيــزة. 1- تِكتُشــف 5 صفــات فّيــي وتخــربِّ

2- تكون خاّق بعاقتك معي ومبساعدتك إليل بعمل صغري ِبريِّْحـني.

3- تصلّيــي، صاة صغرية برتفع الهموم عن القلوب بهالجمعّية.

4- ما تِتكلّف بالهديّة، فيك تِبعتي غنّية، ِشِعر أو جملة عفويِّة.

ــك راســخة. ــب صديق ــة وبقل ــون نابع ــك تك ــن َقلَب ــّم م 5- امله

ألنّو الّصداقة مّجانيّة، وال مرّة انْـرَشِت 
بهديِّة، بس بكّل بساطة، بكلمة حلوة فيها 

كَـّم مِن الحِنيِّة، أوعا تِبعتي هـديّة، ال رمزيّة 
وال َجديّة، ولعبتنا بدها تكّفي ألنو هدفها 

محبّة أخويّة.


