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همزة وصل
          نرشة إخبارية شهرية           شـــبـــاط 2018

من أقوال إيفون شامي: 
نّية هي كلمة الله ! تعطي السالم 
والقوة لتخطّي جميع الصعوبات... 
نحن  أي حّب  من  لنا  توضح  ألنها 
يكفي   ! حّنية  وبأية   ! مجبولون 
الله حتى  نتغّذى من كلمة  أن  لنا 
من  ونتحّرر  نكرب،  بأن  لنا  تسمح 
الذي  والفرح  الحياة  يخنق  ما  كّل 
كام  مجبولون  داخلنا.  يف  يكمن 
تعبيها  نصبح  الكلمة،  من  نحن 
ينفك  ال  للذي  شهوداً  املتجّسد، 

يعرّب لنا عن حبّه كل يوم. 
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L’art de défier dans l’espérance

أعزايئ، 

ــه نهــار الخميــس 1 آذار  ــا في ــا بالتحــرّك الــذي قمن بَحييكــم وبشــكركم عــى مشــاركتكم معن

ــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة. ــرار تَخفيــض ميزانّي ويــي َســَمح بَوقــف َق

نحنــا تََحرُّكنــا بعــدو ُمســتمّر لنتَمكَــن مــن الوصــول إىل َدعــم ُمنصــف مــن الدولــة بيســمحلنا 

نســتمّر بعملنــا مثــل مــا الزم. 

ــخ  ــد يف وزارة االعــام  بتاري ــي ُعِق ــات مــن مؤمتــر صحف ــت شــارككم مبُقتطف ــك حّبي مــن هي

ــة. ــي لإلعاق ــاد الوطن 2018/3/8 لاتح

فاديــا صايف - رئيس ومدير عام

#االمن_االجتامعي_يف_خطر  

البيان صحفي :
اللبنانيون... »أيها 

ــه  ــن تحركات ــف م ــن يكثّ ــخاص املعوق ــي لألش ــاد الوطن ــهر واإلتح ــبعة أش ــن س ــر م ــذ أك من

ــح املجتمــع حاجــًة لتمكــن  ــّم أكــر رشائ ــي ته ــة الت ــة والوطنيّ ــه املحّق ــرشح قضيت ــة ل املختلف

ــن  ــاء ع ــف األعب ــا، وتخّف ــة مســتقلّة يف مجتمعه ــة فاعل ــا قويّ ــا لجعله ــدرات أبنائه وإطــالق ق

الحكومــة اللبنانيــة ألنّهــا تقــوم بذلــك بالكلفــة الفعليّــة التــي يلــزم أن تحّددهــا اللجنــة 

املختصــة بقانــون إحــداث وزارة الشــؤون اإلجتامعيــة، عــرب قيامهــا بتقديــم أفضــل مــا يكــون 

ــزة يف  ــات محّف ــات وسياس ــق بيئ ــع وخل ــج يف املجتم ــم والدم ــل والتعلي ــات التأهي ــن خدم م

املجتمــع للتفاعــل والدمــج اإلجتامعــي، مــن تفاعــل مــع املؤسســات الحكوميــة الرســمية 

ــة، خدمــًة  لتلــك الرشيحــة  ــة والبلدي ــة واإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــة واملؤّسســات األهلي والتعليمي

ــة  ــراً نتيج ــر فق ــات األك ــا الفئ ــارة إىل أنه ــع اإلش ــه، م ــا عانت ــش م ــن التهمي ــت م ــي عان الت

ــى الحــدود  ــع األهــل ومســاندتهم إىل أق ــام يســتدعي تدخــالً إســتثنائياً م ــش م هــذا التهمي

ــاً  عــى كافــة املســتويات. وذلــك إمنــا تعتــربه املؤّسســات العاملــة يف هــذا املجــال واجبــاً وطنيّ

ــانياً. ــاً وإنس وحقوقي

منــذ ســبعة أشــهر والتحــرك كان يوميــاً مــن حيــث القيــام بجــوالت عــى كافــة رؤســاء الكتــل 

النيابيــة، واملكّونــة للحكومــة اللبنانيــة، ورؤســاء لجــان نيابيّــة ووزراء معنيــّن مــن وزيــر املــال 

Théme de l’année 2017-2018
َفـّن الّتحدّي بالّرجاء
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اإلقتتاحّية - تابع
والشــؤون، ولجنــة حقــوق اإلنســان، ورؤســاء حكومــات ســابقن.

ومؤخــراً فخامــة رئيــس الجمهوريــة لــرشح قضيّــة تنفيــذ قانــون 

مــن  الثانيــة  املــادة   – اإلجتامعيــة  الشــؤون  وزارة  إحــداث 

القانــون رقــم 212 تاريــخ 1993/4/3-

إّن آخــر دراســة ماليّــة أجرتهــا الحكومــة اللبنانيــة ونّفذتهــا مــع 

ــط  ــت ضغ ــن، وتح ــخاص املعّوق ــم باألش ــي تهت ــات الت املؤّسس

تعــود  املعوقــن  لألشــخاص  الوطنــي  اإلتحــاد  مــن  التحــرك 

للعــام 2011.  وحاليــاً فــإن املطلــب هــو اإللتــزام بالقانــون ألن 

مقتضيــات زيــادة الرواتــب للقطــاع الخــاص يف العــام 2012 

ومــا اســتتبعه مــن زيــادة لألســعار وكــذا إقــرار سلســلة الرتــب 

والرواتــب خــالل العــام 2017 ومــا اســتتبعه مــن ارتفــاع رواتــب 

مــع  العاملــن  واإلختصاصيّــن  الخــاص  القطــاع  يف  املعلمــن 

األشــخاص املعوقــن، والرضائــب التــي فُرضــت وارتفــاع األســعار 

بشــكل ملحــوظ جــداً، كل ذلــك زاد مــن أعبــاء تلــك املؤسســات 

وجعلهــا أمــام خيــارات صعبــة ألنهــا فقــدت التــوازن املــايل بــن 

ــدة  ــة جدي ــة ماليّ ــاب دراس ــل غي ــروف. ويف ظ ــول وامل املدخ

للحكومــة باســتثناء دراســة العــام 2012 ألنهــا مل تقــم بدورهــا 

للســنوات املتتاليــة، مــع أّن اإلتحــاد راجــع ألكــر مــن مــرة هــذا 

ــداد هــذه  ــن إع ــة الســنوات الســبع املتأخــرة ع املوضــوع طيل

ــة  ــة اللبناني ــن الحكوم ــا م ــإن مطالبن ــذا ف ــنوياً، ل ــة س الدراس

ــة : هــي التالي

ــام 2012  ــة للع ــة املالي ــة الدراس ــة اللبناني ــرار الحكوم 1. إق

بشــكل عاجــل  وإضافــة إعتــامد مقــداره ســبعة عــرش مليــار 

لــية لبنانيــة  لحــاالت األشــخاص املعّوقــن.

ــون  ــا يف قان ــار إليه ــة املش ــة املاليّ ــة الدراس ــكيل لجن 2. تش

إحــداث وزارة الشــؤون اإلجتامعيــة إلعــداد دراســة الكلفــة 

لتنفيذهــا الحقــاً، لضــامن حقــوق وتطــّور  للعــام 2018 

ــة. ــاً وحاج ــر ضعف ــراد األك األف

ــك  ــن تل ــة ع ــات الوهميّ ــف املؤّسس ــوع مل ــل موض 3. فص

ــهري. ــكل ش ــة بش ــة واملراقب ــة والفاعل العامل

4. هنــاك خمســامية حالــة مــن األشــخاص املعوقــن وحــاالت 

واســتكملت  األهــل  بهــا  تقــّدم  الــوزارة،  لــدى  التوّحــد 

طلباتهــم لرعايتهــم وتأهيلهــم، ال زالــت عــى لوائــح اإلنتظــار 

لعــدم وجــود موازنــة لهــم يف وزارة الشــؤون، وهــذه مشــكلة 

يلــزم حلّهــا بإضافــة إعتــامد لــوزارة  الشــؤون مببلــغ خمســة 

ــا تجاههــم. ــية يك تقــوم بواجباته ــارات ل ملي

الحكومــة  واجبــات  مــن  هــي  املســؤولية  هــذه  إّن   .5

اللبنانيــة أوالً واملؤّسســات ليســت إال رشيــكاً صغــياً وتقــوم 

بــأدوار متعــّددة رديفــة، مــن تدريــب لألهــل، وخلــق حالــة 

وعــي مجتمعــي لدمــج هــؤالء األطفــال، وكــذا تواصــل مــع 

الــوزارات الرســمية والفعاليــات لتنفيــذ القانــون 220/ 2000 

ــن. ــخاص املعوق ــوق األش ــق بحق املتعل

ــا ورد أعــاله وهــي  6. مشــكلة أخــية تضــاف إىل سلســلة م

ديــوان  إىل  إحالتهــا  وعــدم  للمؤّسســات  العقــود  تأخــي 

ــن وزارة  ــب م ــة والطل ــرار املوازن ــدم إق ــبة نتيجــة ع املحاس

ــام يســبب  ــة م ــاز املوازن ــى إنج ــالها حت ــدم إرس الشــؤون ع

تأخــياً كبــياً يف دفــع الفواتــي، وهــذه مشــكلة إضافيــة 

ــل  ــن لتأجي ــض املوظف ــل وتعري ــي العم ــة س ــاف لعرقل تُض

ــٍة. ــاٍء إضافي ــبب بأعب ــام يس ــراض م ــم أو اإلق ــع رواتبه دف

إّن اإلحتجــاج الــذي قــام بــه األشــخاص املعوقــن والعاملــن 

معهــم والحــاالت اإلجتامعيــة املعرّضــة للخطــر الــذي بلــغ 

فيــه عــدد املشــاركن 6000 )ســتة آالف( شــخص يف 1 آذار عــى 

ــه  ــا القت ــري، وم ــال التحذي ــوري، واإلقف ــر الجمه ــق الق طري

هــذه التحــركات مــن تأييــد وطنــي مــن كافــة رشائــح املجتمــع 

ــاين  ــرز مــن خــالل مواقــع التواصــل اإلجتامعــي واإلعــالم اللبن ب

ــخاص  ــوق األش ــل حق ــق تحصي ــى طري ــة ع ــة مضيئ ــو نقط ه

املعوقــن، وهــو إن دّل عــى يشء فإمّنــا يــدّل عــى أّن اللبنانيــن 

وال  والوطنيــة،  والحّساســة  الخِطــرة  القضيــة  لهــذه  واعــن 

يزالــون يــرون أن األمــن اإلجتامعــي فــوق كل إعتبــار وأنهــم لــن 

يســمحوا بتعريضــه للخطــر، وعــى الحكومــة اللبنانيــة أن تقــوم 

ــي.«   ــن اإلجتامع ــة األم ــا يف حامي بدوره
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كرنفال Quebec الشتوي

كنــدا؛ ومبدينــة  عــى  الّســنة  العــامل، وصلنــا  بجولتنــا حــول 
بيحتفلــوا كّل ســنة بفصــل الشــتاء بأكــرب مهرجــان شــتوي بالعــامل 

الّشــتوي".  Quebec "كرنفــال 
بــس إنـّـك تســافر عــى كنــدا وتشــارك بالكرنفــال الّشــهي وتعيــش 
أربــع ســاعات بالجليــد وتتحّمــس لــكّل لعبــة وترجــع عــى 

ــتحيل؟  ــّي مس ــدا ال ــان... هي لبن
أل !؟! عنــد الشوشــو مــا يف يش مســتحيل! فّكرنا...خطّطنا...نّفذنــا... 

وأكيــد مبشــاركة والدنــا والوحــي يــّي داميًــا منســتمّدو مّنــن. 
لبســنا األبيــض واألحمــر، تشــاركنا الّنشــاطات واأللعــاب )هــويك، نحــت، 
رســم، بولينــغ، رقصــة البطريــق ورقصــة الــّدّب األبيــض( وخاّصــًة 
.»La Duchesse du Carnaval 2018« إنتخــاب دوقــة الكرنفــال

أجــواء  األهــل واألصحــاب ونقلنــا  نهــار مميّــز بحضــور  كان 
الكرنفــال لعّنــا مــع اوالدنــا الــّي قلوبــن بيضــا متــل الثّلــج.
عشــنا أجــواء حلــوة كتــي، وكانــت فرحــة الــكّل أكــر مــن 

هالّنهــار. بنجــاح  ســاهموا  الــّي  لــكّل  شــكرًا  الوصــف. 

وحدة الشوشو*
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املناسبات َجَمِعتنا 

مركز املساعدة بالعمل

اليــــــــوم كلنــا مجتمعــن
خميــس الذكارى ومــار مارون

شــباب  يــا  قّربــوا  يــالّ 
صــوت بأحــى  غنولــن 
بفــرح نعيشــها  بدنــا 

شــو مــا صــار ورح بيصــي 

تــا نعيّــد أحــى األعيــاد
وعيــد الحــب زينــة األعياد
ــات ــوا البن ــص عزم وعالرق
الحيــاة وقولولــن حلــوة 
ونتحــّدى كل الصعوبــات
بدنــا اليوم مــن الفرح نطي

حّب وعطاء 
مــع بدايــة زمــن الصــوم الــي بيوّصلنــا لعيــد الحــب األعظــم عيــد 
ــب  ــد الح ــا بعي ــع والدن ــا م ــدة، احتفلن ــة املجي ــة والقيام التضحي

ــا. ــية عــى وجوهن ــرح وبســمة كب ــان ف ــي ملي ــب كب بقل
ــد  ــة... وأكي ــل األشــغال اليدوي ــل باألغــاين، الراتي ــار كان حاف هالنه
ــى  ــابليه” ع ــا “س ــا ووالدن ــزة نحن ــة مميّ ــل ضياف ــينا نعم ــا نس م

ــي. ــع بخ ــب والجمي ــد ح ــر. كل عي ــب أحم ــكل قل ش

فريق عمل الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

عيد املحبة

وحدة التدّخل املبكر

لوحــات زيتية بعيد املحّبة
ــة وعيــد القّديــس "فالنتــان"، اجتمعــوا والدنــا بنشــاط  بعيــد املحبّ

ــّن. كل  ــن محب ــرّب ع ــات بتع ــموا لوح ورس
واحــد حســب قدراتــه وطاقتــه قــدر يحــّط 
ــري  ــون األحمــر والزّه ــُن وكان الل ملســته ف
هــو الطاغــي بهيــدا النهــار والرســومات 

ــب. عــى شــكل قل

PHP عيد املحبة بالـ
ــا  ــد م ــا. هالعي ــاص عّن ــو خ ــو ج ــة إل ــد املحب ــنة عي ــل كل س مت

بيتميّــز بــس بنهــارو ألن داميًــا منعيشــوا بحقيقتــو.
بتفــارق  مــا  شــبيبتنا  وبســمة  وحدتنــا،  معبّــى  كان  األحمــر 
ــاه  ــو مبعن ــي عاش ــد يعن ــل بهالعي ــا احتف ــن م ــش م ــن... م وجوه
الحقيقــي. عّنــا بســيزوبيل املحبــة بتفيــض مــن عيــون والدنــا 
ــا بلبــاس  ــا كلن ــا. هالســنة اجتمعن والضحكــة منتــرشة بــكل طوابقن

ــوا... ــا س ــص كلن ــي ونهيّ ــو نغّن ــن إنّ ــى م ــو يف أح ــر وش األحم
ــد الـــSt Valentin...، كل التســميات  ــة، عي ــد املحبّ ــد الحــّب، عي عي

ــة. ــا اليوميّ ــش جوهــرو الحقيقــي وبحياتن ــم نعي مــش مهمــة، امله

وحدة اإلعاقة الجسديّة
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أخبار والدنا وشبيبتنا
باملوسيقى  عـاج 

كّل نهــار أربعــاء منتغــّدى بّكــي وعالرسيــع تــا نكــون بالوقــت كتــي 
ملتزمــن. هالوقــت 12.30  مننطــرو تــا نكــون مــع  »ميــا بطيــش« 

بحّصــة العــالج باملوســيقى.
العــالج لوحــدو بييّحنــا، كيــف إذا مــع موســيقى ! نتيجتــو رائعــة، 
منحــّس حالنــا طايريــن متــل فراشــات. منبلّــش تعبانــن ومنخلــص 

مرتاحــن، فرحانــن ومحّمســن كأن بلّــش نهــار جديــد.
منشــكرك »ميــا« ألن مــن خــالل العــالج باملوســيقى علّمتينــا عــى 

طــرق جديــدة نرتــاح فيهــا.

CAT - شــبيبة مركز املساعدة بالعمل

وحدة التدّخل املبكر

نهفة
* ألــو ! أنا كريم...

مــن مّنــا مــا بحــّب يحــي عــى التلفــون؟ أو حتـّـى يفتــح حديــث 
مطـّـول مــع األصحــاب؟

ــب  ــه ملكت ــو فتوّج ــع أهل ــي م ــم« يح ــّب »كري ــوم ح ــدا الي بهي
ــاي". ــو للب ــن " أل ــث م ــش الحدي ــم٬ بلّ ــب الرق ــويس: وطل ل

شو تعلّمنا اليوم
خــالل الســنة وضعنــا أهــداف كتــية، ومنهــا هــدف اإلتــكال 
عــى الــّذات ومــن بعــد عــّدة مترينــات وصلنــا بحّصــة "التّوعيــة" 
نســتعمل بعــض أدوات املطبــخ بطريقــة صحيحــة، وتعلّــم "جــو، 

ــكن... ــف يســتعملوا الّس ــان و نيكــوال" كي ــي، ري إي

فريــق يارا وكارين. - وحدة التوّحد

La musique : Voyage dans le temps
 Samedi 17 Février, »Seba Ali« de LAU (Lebanese American
 University) Beyrouth, nous a invité à un concert musical
 interactif interprété par des musiciens célèbres venus de
différents pays. )Apple Hill String quartet(.

 Il a été dédié spécialement aux personnes avec autisme
 et aux familles. Nos Jeunes »Maroun et walid« ont
 assisté avec un groupe du SESOBEL. A ce programme,
 des pièces musicales
 classiques relaxantes
 et sublimes sont bien
 interprétées. Nos jeunes
 écoutaient attentivement,
 ravives d’émotions. Cette
 rencontre était clôturée
 par des prises de photos
souvenirs.

Maguy Medawar - Unité TED

ترويقة عالطريقة األسرتالية
نحنــا وعــّم نتعــرّف عــى املطبــخ األســرايل٬ حبّــوا والدنــا يحــرّضوا 
تحضــيه  وكيفيّــة  مّكوناتــه   ،Pancake au Nutella للرويقــة 

ــة. ــوا العجين وباآلخــر زيّن

وحدة التدّخل املبكر
تذّوقــوا وقالوا إنّو الطعم حلو وطيّب.
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مشاويرنا
ــد  ــغل. بع ــن الش ــد ع ــرّا بعي ــوا ب ــى س ــتاقن نلتق ــي مش ــا كت كّن
املتابعــة مــن قبــل زميلتنــا »ســهيال عطــوش« وصلــت عزميــة 
ــاء 7 شــباط  الغــدا عنــد »زعــرت وزيــت«، ذوق مصبــح، نهــار الثالث
ــا »بــوب« يلــي  والهــدف كان هدفــن :  أّوالً، نلتقــي ابراهيــم مهن
ــت«،  ــر وزي ــل »زع ــق عم ــن فري ــا مبشــاويرنا وصــار م كان يرافقن

.)St Valentin( ــة ــد األحبّ ــل بعي ــوا  ونحتف ــّدى س ــاً، نتغ ثاني
ــا متــل مــا  ــا الرحيــب واألهــال وســهال... انحملن ــا وكان ناطرن وصلن
ــا  ــم درجــة ت ــو كان يف ك ــوا »َع كفــوف الراحــات« خاصــًة إنّ بيقول

ــن. ــة الشــباب ونخوت ــن بهّم ــينا فيه ــا حّس نوصــل، م
بــوب، بابتســامتو املعهــودة وحبّــو إلنــا ، حّســينا إنـّـو بعــدو معنــا... 
بعــد غيــاب، رجعــوا التقــوا األحبــاب. الغــدا مــا يف أشــهى وأطيــب... 

كل واحــد منــا عــا ذوقــو اختــار أكْلــو ورِشبــو.
ــن  ــا م ــن، إمّن ــا مــش معزوم ــينا حالن ــار وحّس ــي بهالنه انبســطنا كت
أهــل الــدار. مــن القلــب شــكر كبــي لـ»زعــر ويــت« بإدارتهــا وفريق 
عملهــا، ولــكّل شــخص ســعي، رافــق وكان حــارض تــا ينجــح نهارنــا.

CAT - شــبيبة مركز املساعدة بالعمل

التّفــوق املهنــي، الســعي لألفضــل، املحافظــة عــى الجــودة، 
التخطيــط الصحيــح، العمــل الــدؤوب، التعــاون، التواصــل الجيــد، 

ــداع... ــاح واإلب ــرة للنج املثاب
كّل هــذه األهــداف هــي جوهــر عملنــا، ولكــن لتســتمّر وتتطــّور 

يجــب صقلهــا بــكل مــا هــو جديــد ومعــارص.
ــم  ــة والعل ــا باملعرف ــا يُغنين ــكل م ــة ل ــا الكرميــة ُمدرك والّن إدارتن
والخــرب، فكانــت لنــا هــذه الفرصــة، نحــن أعضــاء فريــق اإلنتــاج، 
ــة  ــة فائق ــدورة تدريبي ــا، املشــاركة ب التســويق ومشــغل كفرحون

بــإرشاف   (LEAN) األهميــة 
مــاّم  اليــاس”،  “داين  الســيد 
وســائل  إكتســاب  لنــا  أُتُيــح 
عامليــاً،  ُمعتمــدة  جديــدة 

الغايــة منهــا:
تحقيــق تنظيم بّناء للوصول 
إىل إنتاجات وفرية بأوقات 

قصــرية  لتكون النتيجة 
مكاســب كبرية، ماّم يقوي 

طاقاتنــا  ويعّزز تقدمّنا عى 
صعيد اإلنتاج والتسويق 

مستلزماته. بكل 
نشــكرك ســيد داين لوجــودك 

لديــك  مــا  بــكّل  لنــا  جهــودك ودعمــك  نقــّدر جــداً  معنــا، 
والبعيــد. القريــب  املــدى  عــى  تســاعدنا  معطيــات  مــن 

ترشفّنا جداً مبعرفتك، فأهالً وســهالً بك يف عائلة الســيزوبيل.

رضا الســخن - قسم اإلنتاج

دورة تدريبّية

سوا داميًا
ــوال"  ــار نق ــو "م ــادي وكأنّ ــوم ع ــا كان ي ــباط م ــاء 7 ش ــار األربع نه
توّصالنــا بالطّقــس تــا يكــون حلــو كتــي حتّــى نــزورو بكنيســتو  
مبنطقــة »بلّونــه«، نتعــرّف عــى مجموعــة أشــخاص مــن رعيتــو حبّــوا 
يعزمونــا لنتشــارك ســوا الّصــالة ولقمــة أكل مليانــة محبّــة. بفــرح لبّينا 
ــا  ــز، تعرّفن ــار مميّ ــا ســوا نه ــن ســيزوبيل. قّضين ــا م ــوة وانطلقن الّدع
عــى أبنــاء الرعيّــة يلــي كانــوا ناطرينــا بشــوق. صلّينــا، رتّلنــا، غّنينــا، 

لعبنــا ورقصنــا وأخدنــا الوقــت وما 
ِبَجْمَعــة  حّســينا. ختمنــا نهارنــا 

عــى الغــداء لنتشــارك اللّقمــة.
ــوا  ــّي تعب ــن ال ــكر كّل القيّم منش
لينجــح نهارنا وخلّوا البســمة تثبت 
عــى وجــوه شــبيبتنا وأطفالنــا.

وحدة اإلعاقة الفكريّة
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Action sociale de groupe  Guidances familiales et groupes thérapeutiques

Groupe Fratrie : Et Moi dans tout ça
 Samedi 17 février 2018 était une rencontre spéciale et
 unique avec la fratrie. L’épanouissement est un moyen
 efficace pour favoriser, chez les enfants et les jeunes, le
 sentiment de motivation, c’est pour cela cette séance
était animé par un atelier de ciné club.

 Nos enfants ont assisté à un film comique qui a poussé
les enfants à se sentir joyeux et confortable.

 Groupe Parents/ fratrie  Vendredi  28 février 2018
 Ce groupe vient compléter, dans son objectif, l’action
 directe auprès de la fratrie qui est accompagnée
 mensuellement. Le sujet entamé durant cette séance
 est l’identification des besoins de chacun )physique,
 émotionnel, social..(, l’estime de soi et pouvoir se
mettre à sa place dans son vécu.
 Une simulation de cas a eu lieu entre les parents, suivie
 par une interprétation et discussion sur le ressenti de
 la fratrie.
 Une prise de conscience sur les potentiels de chacun
 et de ses points faibles permet d’établir une relation
harmonieuse entre les enfants et les parents.
 Neuf parents )pères et mères( ont participé à cette
 séance où il y avait une bonne interaction entre les
membres ainsi qu’une présence positive des pères.

 Groupe Atelier d’Art Thérapeutique
3ème séance le Mardi 13 février 2018

 Avec une ambiance calme et  passionnante, une musique
 douce et relaxante, la séance a débuté. Une technique
 basée sur la contemplation des fleurs est mise en place
 pour mieux s’engager dans le cadre de l’activité.
 Chaque participante a reflété sur un canson un dessin
de la fleur qui lui ressemble.

 C’était une séance créative et stimulante des  émotions et
 des sentiments les plus refoulés chez les mères pour un
 bon cheminement personnel.
 Neuf mères y ont participé pour profiter d’un temps
  libre pour un meilleur savoir-faire.
 Ce groupe est dirigé par le psychologue, l’assistante
 sociale et une stagiaire en  psychologie.

Service Social

 Groupe des médecins AUB
 Une instance mensuelle fixée avec les  médecins de
 l’AUB pour traiter des sujets médicaux avec les familles
 du SESOBEL pour une  bonne sensibilisation et une
 meilleure prévention en matière de santé.  Cette séance
 a eu lieu au Centre de Formation Continue  le jeudi 8
février 2018.  Le sujet abordé : Les vitamines.

 3 Médecins et deux Co-Animatrices ont dirigé et
 animé cette séance. 37 familles, 5 jeunes du C.A.T. et
 1’éducatrice y ont participé.
 L’objectif de cette séance est de déterminer le rôle des
 vitamines dans le corps humain en faisant connaissance
 sur le mode d’alimentation sain pour éviter les carences
 alimentaires. Cette séance
 a beaucoup pris du succès
 parmi les participants ce qui
 a influencé positivement
les médecins aussi.  
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حقوقي خط أحمرمن القلب

بطاقة تحّية
ــة واحــرام، بتســاعدنا  ــاع، محب ــكّل اندف ب
املشــاكل  لــكّل  الحلــول  إيجــاد  عــى 
ــا  ــّهل عملن ــا وبتس ــي بتصادفن ــة يل التقني

إلنتاجيّــة وخدمــة أفضــل.
منشــكرك “جيســيكا رحمــة” عــى عطائــك 

وجهــودك ومحبتــك للســيزوبيل.
ريتا معلوف - مســاعد إداري يف الربامج الربوية

موسم مبارك
" ميكننــا عمل الكثري بالحّق لكن بالحب أكرث" (شكســبري)

بهيــدي الحيــاة مــا منقــدر نعمــل إشــيا عظيمــة، منقــدر نعمــل 
إشــيا زغــية مبحبــة عظيمــة...

ــغل  ــاس مبش ــر األس ــي حج ــم هّن ــز وإم ابراهي ــادة، تري ــا، غ مين
بيشــتغلوا،   إميــان وعطــاء  بــكّل محبــة،  - كفرحونــة.  املونــة 
ــار  ــن عــى مــدى ســاعات مــن النه ــات بينســوا والدن و ِعيَلُ أوق
ليكــون إنتاجنــا بنوعيتــو وكّميتــو عــى الوقــت. اإلنتــاج والنوعيــة 
ــاب التســهيالت  ــم غي ــن رغ ــت تســابق مع ــا الوق ــد م ــن وق هّم

ــن. ــزة بقّوت ــة جاه ــون املهّم ــل بتك باملعم
ــة،  ــيزوبيل كفرحون ــل س ــق عم ــا، فري نحن
حبّينــا نوقــف وقفــة شــكر قدامكــن وإلكن 
ــدى كل  ــى م ــغلكن ع ــن وش ــى عطاءك ع
هالســنن املاضيــة. يعطيكــن ألــف عافيــة، 
معكــن منكّمــل ومبحبّتكــن منســتّمر ومــن 
قلبنــا منتمنــى إلنــا وإلكــن موســم مبــارك 

ــة والصحــة... مجبــول بالخــي، املحبّ

رندا عبد النور - معمل اإلنتاج واملونة، مشــغل كفرحونة

أها وسها
* الّســنة املاضيــة احتجنــا مســاعدة شــاّب بوحــدة الشوشــو، 
ــا.  ــع والدن ــز م ــّى شــهر مميّ ــداء وم ــى الّن ــر” لبّ ــال صق و“ميغ

ــن  ــا لك ــّل وقته ــو ف ــح إنّ صحي
أثــرو الطيّــب بقــي معنــا. وعنــد 
برسعــة  لشــاّب،  حاجــة  أّول 
ــن  ــي م ــا يص ــال" ت ــا "ميغ طلبن

عيلتنــا.
وحدة  الشوشو

مربّيــة  فهيــم«،  »كاريــن   *
مهضومــة قــدرت بوقــت قصــي 
وتقــدر  بالفريــق  تنســجم 

والدنــا.  مــع  تتأقلــم 
وبــدوام  انشــالله  بالتوفيــق 

معنــا. وحدة  التوّحدالعطــاء 

ــم  ــت عليه ــد حكم ــا، فلق ــاً ألوالدن ــاً عادي ــن يوم إن 1 آذار مل يك
دولتهــم فيــه، بالتعطيــل القــرسي عــن صفوفهــم متّهمــة إياهــم 
بهــدر أموالهــا مــع عقوبــة تخفيــض موازنتهــم والتــي هــي 

ــه. ــن باملئ ــدار عرشي ــه مبق ــي منصف ــاس غ باألس
وبالتــايل وجــب عليهــم وعلينــا أن نشــّق طريقنــا إىل حيــث يجــب 
ــون  ــل أن تك ــي نأم ــاحة، الت ــألت الس ــا، فامت ــمع رصختن أن تُس
ــون  ــا يفعل ــدرون م ــة مــن القــر الجمهــوري، بأطفــال ال ي قريب
بعكــس أصحــاب القــرار، كــام امتــألت بأهــايل أفرغــوا غضبــاً 
ــد آخــر لتداعــت كــرايس  ــو أفرغوهــا يف بل ــة رمبــا ل وقهــراً وحرق

ــدل. ــتقام ع ــات وإس ــتقالت حكوم واس
ــف  ــات مختل ــع يافط ــه م ــالم املرفوع ــرة األع ــف ك ــن لألس ولك
الجمعيــات األهليــه ذكّرتنــا أنّنــا يف بلــد تكــر فيــه الوعــود 
ــينا  ــتدارت كراس ــق،  فاس ــه الح ــى جوانب ــص ع ــن وينق والقوان

املــكان  تاركــًة  املتحّركــة 
الثابتــة  الكــرايس  ألصحــاب 
دامئــاً وأبــداً، علّهــم يحّكمــون 
ــدل  ــون بالع ــم فيحكم ضامئره
قبــل أن يحاكمهــم مــن هــم 
أساســه ومنبعــه أي شــعٌب عــى 

الســامء. يف  ورٌب  األرض 

جوزف رّســام - قسم اللوجستي
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ــد  ــهر، املوع ــل كل ش * مت
ــب  ــالب الط ــع ط ــت م ثاب
.AUB والـ BAUبجامعــات الـ

هدفــو  الــي  هاللقــاء 
يتعرفــوا الشــباب والصبايــا 
ســيزوبيل  رســالة  عــى 
هــّوي  عملهــا،  وبرامــج 
كــامن مســاحة تــا يطرحــوا 
ويحملــوا  تســاؤالتن  كل 
ــو  ــو ش ــا إنّ ــالة فحواه رس
وال  اإلعاقــة  كانــت  مــا 

اإلنســان. بكيــان  متــّس  ممكــن 

زّوارنـــا
* زارونــا طــالب مدرســة القلبــني األقدســني- البورشيــة تــا يتعرّفــوا 
ــزن عــى  ــذ بركي ــا التالمي ــا ورســالتنا وفاجؤون ــة برامجن عــى كاف
كل املعلومــات يلــي عــم نخــرّبن عنــا وبنفســيّن الحلــوة والوعــي 
ــت الهيصــة،  ــاش املهضــوم صــار وق ــدن. مــن بعــد النق ــي عن يل
لعبنــا وغّنينــا ســوا، اإليــد باإليــد والقلــب عالقلــب، واألهــم إنّــو 
كان تفاعلــن مــع والدنــا كتــي واعــد مبجتمــع بينظــر لوالدنــا 

ــول وإحــرام. نظــرة حــب وقب

لقاءاتنا مع الجامعات
جامعــة  مــن  مببــادرة   *
ــا  ــرف علىين الـــ LAU، للتّع
التعــاون  أوجــه  وعــى 
ــق  ــن تخل ــن املمك ــي م يل
بــن الجامعــة وســيزوبيل، 
اســتقبلنا عــدد مــن الطــالب 
مــن مختلــف اإلختصاصــات 
مــن  إداريّــن  وأشــخاص 

الجامعــة. بلفتــة زوق ومحبــة مــن ِقبَلــن، قدمــوا 40 طبــق طعــام 
ــة. ــد باملؤسس لـــ 40 ول

أهال وســهال فيكن... بوابنا عا طول مفتوحة إلكن.

 ،Collège des Frères Maristes Champville بإطار نهار نظّمته مدرســة
ــا  ــو م ــة ش ــالة  خاص ــوة ورس ــدو دع ــان عن ــوان »كل انس ــت عن تح
كانــت طاقاتــو«، التقــى أحــد شــبيبتنا الزميــل »إيــي طــوق« بالطــالّب 
مبدرســن، قّدملــن خــربة حياتــو وتجربتــو كيــف تخطّــى إعاقتــو 

ــه ورســالتو الخاصــة.  ــوة الل ــم دع ــف فه مبســاعدة ســيزوبيل وكي
كانــوا الشــباب عــم يتفاعلــوا بطريقــة كتــي مميــزة ويســألوه أســئلة 

عميقــة وكان النقــاش غنــي ضــّوى عــى جوانــب كتــية بالحيــاة.
ــن  ــي يرافق ــى إي ــذ ع ــاة، أرّصوا التالمي ــهادة الحي ــد ش ــن بع م

ــة. ــاء بعفويّ ــى اللق ــف وكّف ــى الص ع
مــن بعــد هالنهــار، مــا فينــا إال نقــول نيّــال مجتمــع بكــرا بشــبابو 

الواعيــن يلــي ببــرّشوا مبســتقبل كلـّـو أمــل.

قسم الزّوار واملتطّوعن



-10-

التمويلّية  نشاطاتنا 
لقاءهــا  الســيزوبيل  يف  االهــل  لجنــة  نظّمــت 
غزيــر   -  ”Mikaël Garden“ مطعــم  يف  الســنوي 
يف  شــارك   .2018 شــباط   21 االربعــاء  نهــار  وذلــك 
ســيدة.  350 مــن  أكــر  حضــور  النهــار  هــذا  انجــاح 

ــا للســيد أنطــوان  ــوّد أن نعــرب عــن خالــص امتنانن كــام ن
باشــا وعائلتــه لتقدميهــم الرويقــة مجانــاً التــي يعــود ريعها 

لتغطيــة جــزء مــن رســوم برنامجنــا الطبــي والتأهيــي.

أخبار معارضنا
* نذكركــم أّن خــالل شــهر آذار ســتعرض أجمــل تشــكيلة جديــدة 
ــعار  ــم واألم، ذات أس ــدي املعلّ ــة بعي ــا خاص ــن هداي ــة م ورائع
مدروســة مبعارضنــا الدامئــة »يـــا هـــا« بفروعهــا االربعــة: عــن 

ــة. ــة وألحازمي ــذوق، ّضبي الريحــاين، ال
اســتغنموا الفرصة واشروا هداياكم.

كــام ســيقام معــرض ملنتوجاتنــا الخاصــة بالعيــد يــوم االثنــن 26 
ــاعة  ــن الس ــداًء م ــة ابت ــم » Gathering« األرشفي آذار يف مطع
الـــ10 صباحــاً لغايــة الـــ7 مســاًء وذلــك إفســاًحا للمجال لســكان 

بــيوت لــرشاء منتوجاتنــا الخاصــة بعيــد الفصــح. 

جديدنا 
إّن رشكــة »Alfa ألفــا لاتصــاالت« قّدمــت للســيزوبيل مــرشوع 
كامــل لتجديــد متجــر األرشفيــة  وإنشــاء عالمــة تجاريــة جديــدة 

ملنتجــات الشــوكوالته والبســكويت  
  Les Délices d’Alice de SESOBEL

وســيتّم اإلفتتاح نهار اإلثنن 19 آذار 2018 .

جانيت مطر - قســم التسويق

* تنظـّـم لجنــة الســيدات والشــابات صبحيّتهــم الســنوية ملناســبة 
ــكيلة  ــمل التش ــذي يش ــا ال ــا معرضن ــي يتخلّله ــح والت ــد الفص عي
ــع والصيــف مــن ســلل للبحــر ورشاشــف  ــدة ملوســم الربي الجدي
العيــد،  الشــوكوال، بيــض  البســكويت،  وأصنــاف مميّــزة مــن 
ــاء  ــك يومــي االثنــن 19 والثالث املعمــول وشــمع الشــعانن... وذل

20 آذار يف »The Villa«  – ضبّيــه.

Eat Better.
Live Better.
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فريق عمل همزة وصل 2018-2017

عيلتـنـا أخبــار 

وصفة صحّية مع منتوجاتنا

يلي بشهر نيسان 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

جورج تابت

تانيا جرجس

كرمل خوري

سيلفا شلفون

كريستن مغّي
رضا السخن
عيدا حداد

غالديس عون
جهاد جربايل

  4 نيسان

  5 نيسان

  6 نيسان

10 نيسان

12 نيسان
14 نيسان
19 نيسان
25 نيسان
28 نيسان

صاة لراحة األنفس
ــن  ــازر م ــن أقمــت لع ــا م ــص ي ــرب يســوع املســيح املخل ــا ال أيه
ــألك  ــث، نس ــوم الثال ــا يف الي ــت أيض ــاة وقم ــت الفت ــوت وأقم امل
بشــفاعة أمــك الكليــة القداســة أن ترحــم جميــع عبيــدك الحســني 
ــك أنــت منــزّه عــن الخطيئــة وقــد  العبــادة املنتقلــن جديــداً، فإنّ
جئــت اىل العــامل يك ال يهلــك مــن يؤمــن بــك. أنــت القيامــة 

ــن  ــع الراقدي ــة لجمي ــاة والراح والحي
ولــك نرســل املجــد مــع أبيــك الــذي 
ــكّي قداســة،  ــه وروحــك ال ــدء ل ال ب
الصالــح واملانــح الحيــاة اآلن وكل وان 

ــن.  ــن آم ــر الداهري وإىل ده

أحــّر التعازي للزميــات          * جيــزال زويــن لوفــاة خالتها
* الرا  جبّــور  لوفــاة  حامهــا            * مينــا بــو عيــد لوفاة ابنة خالتها 

* ريتا ورميا ابراهيم لوفاة والدهام      * عفاف جرجس لوفاة والدها 

كايــك مالح مع الخضار
أول خليــط : 4 جــزر مقطعــة مكعبــات، 
4 كــوىس مكعبــات، 1 فليفلــة حمــراء 
ــراء، 2  مالعــق طحــن يف  وخــرضاء وصف

ــاً. وعــاء جانب
ــكر،  ــية س ــة  كب ــاين : ملعق ــط الث الخلي
ــح، 2 مالعــق صغــية  ملعقــة صغــية مل
بــاودر، ملعقــة كبــية زعــر  بايكينــغ 
يابــس، ملعقــة أعشــاب الســلطة، نصــف 
ــن، 4  ــوب طح ــايت، 2 ك ــت نب ــوب زي ك
ــة، نصــف  ــو وقرف ــار حل ــة به ــض، رش بي
الكهربــايئ..  الخــالط  يف  لــن،  كــوب 
أخــرض  زيتــون  100غ  يُــزاد  بعدهــا 

منــزوع النــواة  مــع الخليــط االول. 
والطحــن  بالزبــدة   القالــب  يُدهــن 
ــرن  ــز يف الف ــات، يُخبَ لتُوضــع  كل املكون

عــى حــرارة 180 ملــّدة 30 دقيقــة . 
مالحظــة : كل قطعــة كايك هي مبعدل 191 وحدة حرارية.
مياي زغيب – القســم االجتامعي

للزميلة ريتا داوود كّســاب

 والدة ابنها 

كارل-فايز

ألله يعيّشــو ويرىب بداللكن.

ألف مربوك

عايدة حداد - الفريق اللوجســتي

رح نشتقلكن
ــى زمــالء بالعمــل  قــّى معهــم وقــت أكــر مــن  ــا بين مــن من

ــو الخاصــة ؟ ــع عيلت ــه م ــي بيقّضي ي
جمعتنــا “روال” عندهــا بالبيــت تــا نحتفــل بعيد إمهــا “جورجيت” 
الـــ64 ســنة ونشــكرها هيّــي وأونوريــن عــى عطــاءن ومحبــّن كل 
هالســنن وتــا نقلّــن كلمــة شــكر وكلمــة رح نشــتقلكن يــا أحــى 

وأطيــب شــخصن عرفناهــن بفريقنــا. 
محبــة  بــكل  منقــول 
ولـــ  فريحــة«  لـ»جورجيــت 
إنتــو   : رسوجــي«  »أونوريــن 
محفوريــن بالّذاكــرة وســاكنن 
قلوبنــا، أللــه يوفّقكــن بحياتكــن 
كتــي... منحبكــن  الجديــدة... 
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