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همزة وصل
          نرشة إخبارية شهرية             آذار 2018

من أقوال إيفون شامي: 
مريم،  يف  جسداً  صارت  الكلمة 
معنا،  باقية  هي  القدس  بالروح 
يف داخلنا، ليك تقودنا إىل اآلب ما 
الذي يستطيع الرب أن يفعله، أكرث 
مام يفعله ألجلنا، يف داخلنا، ومن 
خاللنا ؟ ليكتمل فرحنا، ولنقَو، فال 
ولنتعرّف  منا،  يأخذه  أحداً  ندع 
دامئاً عىل عجائب الرب، ننشد له، 
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L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

عيد البشــارة... عيد السيزوبيل

يتي نــور بســيزوبيل إنــِت يــا إّم النــور، عطيتــي بصيــص  مــن أكــر مــن 40 ســنة، َشــعَّ

أمــل بقلــب كل بيــت وعيلــة خاصــة الِعَيــل يلــي فيهــا مصــاب بإعاقــة. 

عطيتــي أمــل بــوالدة ســيزوبيل، يلــي حضنــت وحملــت هــّم كل عيلــة. ســيزوبيل 

يلــي مــن خاللِــك ســاعدت كل شــخص تــا يفهــم إنـّـو اإلعاقــة هيِّــي فخــر مــش عــار.

مــن أكــر مــن 40 ســنة هالــوالدة مــا كانــت متّــت، لــو مــا زرعــِت بقلــب إيفــون 
هالشــعلة، يلــي كــرت وصــارت نــور. نــور الكلمــة يلــي صــارت بــر لرفعنــا. نــور 
الكلمــة، »اإلنجيــل«، كلمــة الحيــاة يلــي خلّتنــا نعــرف، نحــّس ونلمــس محبــة اللــه 

الكبــرة إلنــا.

قّديــش حّبنا حتــى عطانا إبنو تا يخلّصنا... 
قّديــش حّبنــا ملّــا عطانــا مريــم تــا تكــون إّمنــا، تحضّنــا وتنظرلنــا نظــرة األم 

الحنــون... 
قّديــش حّبنــا ملـّـا عطانــا روحــو القــدوس حتــى مــن خاللــو نكــون قريبــن مــن الله... 

قّديــش نحنا محبوبن عند اآلب.

ــه،  ــكّل شــخص منلتقــى في ــوة ل ــرى حل ــم، نضــّل بُ ــد العظي ــوم، بهالعي ــا الي خلّون
ــو...  ــق كــرت عيلت ــي كان زغــر وهلّ ــت يل خاصــًة بســيزوبيل، هالبي

خلّونا ما ننىس ســبب جودنا، ومن ســبب وجودنا... 
خلّــوا أفعالنــا وأعاملنــا يلــي عــم نقــوم فيهــا، تكــون بحــّب وتجــرّد، تكــون لتمجيــد 

اللــه وشــكر مريــم عــىل حضورهــا وســهرها علينــا.

ــا ومنركلــك حصتــك  ــا إيفــون، منعمــل يلــي علّين ــا مريــم، متــل مــا علّمتن ــا ي نحن
حّصــة ســت البيــت. 
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شهر آذار من قلبـــو بعّيد الكبــار

عيد املعلّم
ألن بســيزوبيل وفينــا آمنتوا
التــزمتــــــــوا بعيلتنـــــا  
العـــــادة غـّيتـــوا  مـــا 
بــس الســنة علّيتــوا الفايــدة

حملتــوا معنــا  والقضيّــة 
املعلّــامت واملربــن حبّيتــوا
هيّـــي هيّـــي  الوقــفــــة 
ومن خيكــن عبّيتوا املايدة

ــد بعيــد املعلّــم، كل املربّــن واملربّيــات،  حتــى نجتمــع ســوا ونعيّ
املرافقــن واملرافقــات، األســاتذة واملعلــامت، نشــكرن بتوقــف 
ــا  ــن، م ــّدر كل جهودك ــن ومنق ــا منحبك ــن نحن ــامت. منقلك الكل

ــن. ــي عليك ــا ب ــرّة تأّخرن ــا إذا يش م تواخذون
وملمثّــي بنــك عــودة شــكر كبــي عــىل حضوركــن، دعمكــن 
ــن رح  ــع املربّ ــوم م ــس الي ــا ب ــع والدن ــن م ــن. معّودي واهتاممك
ــي رح تفّرحكــن... يبــارك أللــه  نقلكــن : "إنتــو فّرحتــوا والدا وهيّ

ــاب". ــب أصح ــا أطي ــو ي ــن إنت ــدرا تحميك ــن والع فيك

برنامج اإلعاقة الجسديةليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

مبناســبة هالعيــد َحبّــوا والدنــا وشــبيبتنا بالـــPHP يعيّــدوا املربـّـن 
َع طريقــن الخاصــة.  

شــو يف أحىل من إنّو يقدمولن ضحكة من قلنب ؟!
ــي  ــن هّن ــىل وجوه ــرة ع ــن ظاه ــا وضحكات ــة والدن ــت فرح كان

ــوا.  ــوا ويغّن ــم يرقص وع
ــال  ــباريان" ونقّدم ــدة "روي كس ــى وال ــا نن ــا فين ــد م وأكي
الحلــو   Buffet لتقدميهــا  الشــكر، ملحبّتهــا وعطاءهــا  كل 

واملالــح بهاملناســبة.
املــرّب شــمعة تحــرق لتنــي طريــق اآلخريــن، شــكراً لــكل مــرّب 

ــة عــىل هــذا العطــاء.     ومربّي

بإســم القسم الربوي بالسيزوبيل،

"la Cigogne" منشــكر اإلدارة لتقديرهــا، وعىل املبــادرة الكرمية من قبل "بنك عودة" وباتيرسي

كعربــون تقدير لجميع املّرين مبناســبة »عيد املعلم«.

منشكرن عالـBuffet الطيب.

"قم  للمعلم َوّفه التبجيال... كاد املعلم أن يكون رســوالً.  
املعلم أســاس املجتمع، فاذا َصلُح املعلم َصلُح الجيل..."
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هيك احتفلنا بعيد األم مبختلف األقسام

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين
ــوا  ــنة بيحبّ ــا. كل س ــبة لوالدن ــاد بالنس ــىل األعي ــن أح ــد األم م عي
يعيّــدوا إّمــن بطريقــة جديــدة. هالســنة حــّب كل ولــد يهــدي إمــو 
وردة مميــزة مــن شــغل إيــدو تكــون بــذات الوقــت طيبــة وشــهية.  
ــد  فكانــت فكــرة الـــCup Cake، عــىل شــكل وردة بيقدمــا كل ول
لـ"ســت الحبايــب" مــع قلــب عربون حــّب وشــكر واللعمــر الطويل.

وحدة الشوشو*
ــي  ــية. فه ــا كث ــّن معانيه ــة لك ــا قليل ــية، حروفه ــة صغ األّم كلم
الحــّب، الحنــان، العطــاء والتّضحيــة.  هــي نبــع ال يجــّف وال 

ــن  ــي م ــا تعط ــب، إنه يتع
دون مقابــل وهــي مصــدر 
ــا.  الرّاحــة وعونــك يف الّدني
فرحــة  االوالد  تشــاركوا 
َجمعــة  خــالل  هالعيــد 
مميّــزة مــع أمّهــات فريــق 

ــل. العم

 Unité de Stimulation Précoce
Maman  dans  ta fête

 Je t’offre tout l’amour de mon cœur et des bisous sur tes joues.
 Merci du fond du coeur au ténor Pierre Sammia, son
 orchestre Georges Sammia sur la flûte et Marianne Farraj
 sur le piano d’avoir partagé avec nous cette fête spéciale.
Ton enfant qui t’aime.

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

وحدة التوحد
ــا  ــزة ي ــدك بطريقــة ممي ــا الســنة نعيّ حبّين

أحــىل "مامــا". 
ــات  ــور والفراش ــة بالزه ــرا مزيّن ــة حم علب
امللونــة وإســوارة عملناهــا بــكل محبــة 
ــا مريــم  ــا منصــّي ألمن وفــرح. ومــع  والدن
الجميــع  مرافقــة  تضــّل  البيــت"  "ســت 

بنعمهــا !

مركز املســاعدة بالعمل - كفرحونة
بدايــًة، إّمــي شــو بقلّــك بعيــدك وكيــف يــا إّمــي حّقــك بوفيــيك، 
الــكالم قليــل عليــيك والحــب نقطــة ببحــر تعــب إيديــيك وقــد مــا 

كانــت قيمــة الهديـّـة برخــص قــدام نظــرة عينيــيك.
بهاملناســبة منعيّــد مــن القلــب إّم الــكّل بهاملؤسســة مــدام فاديــا 
صــايف ومنطلبــال طــول العمــر والصّحــة تــا تّضــل جامعتنــا تحــت 
جنــاح حبهــا وحاميتنــا بعاطفتهــا وضامنتلنــا إســتمرار دفــا عيلتنــا. 
ــدة  ــا مبعاي ــل خــوري ونخّصه ــدام كارم ــى م ــا نن ــا فين ــد م وأكي
ــا  ــه يخلّيلن ــة وألل ــل والصح ــر الطوي ــيك بالعم ــاد علي ــاّل ينع ونق

ــيزوبيل. ــبيبة س ــال وش ــات أطف ــّي كل أمه ــايك ويخ ي

كل عمرو شــهر آذار بيحمل معو عيد الكبار : عيد األم، عيد إمنا بالروح وبالســام مريم العدرا وإمنا بالجســد 
وعــىل األرض الــي حملتنا وتعبــت فينا ليايل وإيّام حتى رصنا كبار
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21 mars... Journée mondiale de la Trisomie 21

Soutenons nos enfants et jeunes !
 A l’occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21,
 le PHM a organisé une matinée de rassemblement en
 jaune (couleur universelle de la T21) pour soutenir les
 personnes présentant une Trisomie 21.
 Ensemble, personnel et amis de toutes les unités, nous
  avons passé des moments de partage et des photos ont été
 pris pour mémorer ce jour.
 Nos amis les EB6 de l’école Saint Joseph - Aintoura se
 sont vêtus aussi en jaune et ont partagé de bons moments
avec nos jeunes célébrant cette journée en prière et en jeux.

Unité de la déficience intellectuelle - PHM

حملة توعية
ــباب  ــا الش ــىل قضاي ــذ ع ــة التالمي ــة توعي ــن دور املدرس ــو م ألنّ
ــة  ــة" - الّرابي ــة "اإلنجيلّي ــت مدرس ــع، طلب ــات باملجتم واالختالف
ــن  ــا ع ــاث منه ــّدة أبح ــي ع ــوي، تحض ــف الثان ــذ الص ــن تالمي م
ــوا عــن قــرب  »متالزمــة داون«. بهاإلطــار زاروا الســيزوبيل، تعرّف

ــن. ــالت مع ــّجلوا مقاب ــا وس ــىل والدن ع
ــه  ــّم خالل ــار ت ــدن باملدرســة بنه ــل باســتضافتنا عن مرشوعــن كّم
 T-shirts عــرض لألبحــاث واملقابــالت وغيهــا. كــام أنّــن حــّروا
ومــن  منــن  واحــد  لــكل   Down Syndrom علــن  مطبــوع 
ــا  ــالل هداي ــن خ ــباب م ــوا الش ــل، كرّم ــة الحف ــبيبتنا. وبنهاي ش

.T-shirtsــع الـــ ــن بي ــا م ــة جّمعوه ــيمة ماليّ ــة وقس رمزيّ

وحدة االعاقة الفكريّة
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البطولة اإلقليمية التاسعة، أبو ظبي 2018

ــة  ــاين بالبطول ــاص اللبن ــاد الخ ــة األوملبي ــع بعث ــيزوبيل م ــاركت الس ش
أفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق  ملنطقــة  التاســعة  االقليميــة 
التــي أقيمــت يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة – أبــو ظبــي 
مــن 14إىل 23 أذار 2018، والتــي تألّفــت مــن 80 العــب والعبــة 
ومدّربــن ينتمــون إىل مختلــف الجمعيّــات واملؤّسســات اللبنانيــة. 
ــكّل حــامس ونشــاط نهــار  ــّدويل ب اإلنطــالق كان مــن مطــار بــيوت ال
ــوا  ــي انضّم ــة« ال ــارة خليف ــق وس ــا حري ــع »إليس ــاء 14 آذار م االربع
ــغ. ــق البولين ــت لفري ــي انضّم ــوس« ال ــم طّن ــق الســباحة و»مري لفري

ــار  ــره كب ــم ح ــاح ضخ ــل إفتت ــة بحف ــاب االقليمي ــدأت األلع ب
املســؤولن بالعــامل والعــرب وبحضــور حاكــم أبــو ظبــي والداعــم 
األكــر لالوملبيــاد الخــاص الشــيخ محمــد بــن راشــد، وأيضــاً رئيــس 

ــدويل الســيد تيمــويث رشايفــر.  ــاد الخــاص ال األوملبي
ــعلة  ــيت ش ــا أُن ــة، وبعده ــة رائع ــات فنيّ ــل لوح ــن الحف تضّم

ــاب.   ــالق األلع ــًة انط ــي معلن ــو ظب ــامء أب ــاد يف س األوملبي

»مريم، سارة وإليسا« 
ــن للمنافســة.  ــوا جاهزي ــة كان ــات املكثّف ــد التحضــيات والتدريب بع

ــت النتيجــة: ــن كان ــن الالعب ــات والتقســيامت ب وبعــد التصنيف
* عــن فئــة ســباحة الصــدر 50 مــر، 
ــز األول  ــق املرك ــا حري ــت إليس احتلّ
ــا عــن  ونالــت امليداليــة الذهبيــة. أّم
فئــة ســباحة الصــدر 25 مــر احتلـّـت 

املركــز الرابــع.

* عــن فئــة ســباحة حــرّة 50 مــر، 
ــاين  ــز الث ــة املرك ــارة خليف ــت س احتلّ
ــة. وعــن فئــة  ونالــت امليداليــة الفضيّ
ســباحة حــرّة 25 مــر، احتلّــت املركــز 
ــة. ــة الرونزي ــت امليدالي ــث ونال الثال

احتــّل  البولينــغ،  فئــة  عــن   *
االول  املركــز  اللبنــاين  املنتخــب 
واحتلّــت  املجموعــة،  مبنافســة 
مريــم طّنــوس املركــز الخامــس يف 

الفرديّــة. املنافســة 

بعــد نهايــة كّل املنافســات واملســابقات كان عّنــا يــوم ســياحي بامتياز: 
زرنــا املتحــف الوطنــي "لوفــر أبو ظبــي"  حيث توجد اآلثــار واللوحات 
ــارة  ــا زي ــامن كان إلن ــامل، وك ــن كّل الع ــة م ــة اآلتي ــة والتاريخيّ الفنيّ
للجامــع الكبــي "جامــع شــيخ زايــد" وهو خامــس أكر جامــع يف العامل. 
واألصحــاب. لألهــل   Shopping شــوية  النهــار  بنهايــة  وأكيــد 

ســارة واليّســا هيــدي مــا كانــت املشــاركة االوىل بــس أكيــد كان إلها 
ــا مريــم كانــت  ــو تُوِّجــت بالربــح. أّم نكهتهــا الخاّصــة وخاصــة إنّ
ــا  ــرت عــن حســن الســلوك وأخالقه ــا األوىل وبالفعــل أظه تجربته

الحلــوة وكانــت مــن املميزيــن بالرحلــة باندفاعهــا وحامســها.

مروك إليّسا، سارة ومريم... 
مروك ســيزوبيل... مروك لبنان
ســت البيت إمنا مريم ترافقنا
وتبقى العن الســهراين علينا.

جويــل القوبا - مدّربة الرياضة

شهادة من القلب
هيــدي الســفرة كانــت غــر عــن الباقيــن. صحيــح يف رهبــة إنّــو 
رايحــن نشــارك مببــاراة Special Olympics بأبــو ظبــي بــس ملــا 

نكــون قــّد املســؤولّية منحــس مهّمتنــا هينــة. 
وكيف إذا جويل القوبا هّيي املدّربة الي مرافقتنا ؟ 

رحنــا لهونيــك وكانــت الفرحــة عــىل وجنــا وأهلنــا كانــوا مرافقينــا 
بالصــال. كنــا 32 دولــة وكأننــا بلــد واحــد وإيــد وحــدة.

ــا  ــا م ــا وأهالين ــا عــىل أعصابن ــم، ســارة وأن ــاراة، مري ــوم املب إجــا ي
ــوا. نحنــا كــامن صلّينــا عــىل طريقتنــا  لحقــوا يضــّووا شــموع ويصلّ
لســت البيــت ووعدناهــا نعمــل قــد مــا فينــا ونــرك الباقــي عليهــا.
إجــا دوري ونــادوا بإســمي : Elissa Harik from Lebanon. بقلبي 
رصت قــول : الدولــة اللبنانيــة ألميتــى بــدا تضــل مــا تعملنــا قيمــة، 

نحنــا يلــي عــم نســافر ونرفــع علــم بلدنــا وإســم لبنــان بالعــامل.
ــا أطيــب جويــل عــىل  ــا منشــكرك ي ــا، ســارة، مريــم وأن مــن كل قلبن
دعمــك، مســاندتك وحضــورك حدنــا خــالل املبــاراة وكل اإليــام 
ومنشــكر ســيزوبيل عــىل ثقتــو فينــا وتســهيل أمورنــا تــا نشــارك بهيــك 

ــر. ــن كت ــدث دويل... منحبك ح
إليسا حريق - مركز املساعدة بالعمل

»دعني أفوز، وإن مل أســتطع دعني أكون شــجاعاً يف املحاولة«
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مشوار عىل جبيل
نهــار االثنــن 26 آذار 2018 كان نهــار كتــي حلــو لــوالد وشــبيبة 
وحــدة الشوشــو. مشــوارنا هاملــرّة عــىل الحديقــة العاّمــة مبنطقــة 
ــا  ــينا، غّنين ــا، متّش ــن. لعبن ــوا فرحان ــكّل كان ــز وال ــل كان مميّ جبي
وأكلنــا بالطّبيعــة. منشــكر مــدام ســيلفا الــّي ســاعدتنا بهاملشــوار 
مــع غيــاب املتطوعــن وكّل الــّي ســاهموا بنجــاح ومتيّــز هالنهــار.

وحدة الشوشو
مار يوسف بيجمعنا

شــكر مــن القلــب ملدرســة راهبــات القلبــن األقدســن - البورشيّــة، 
ــت، مبناســبة عيــد مــار يوســف، تتشــارك  يــّي متــل كل ســنة حبّ
ــة  ــاب، هيص ــّداس، ألع ــيزوبيل ق ــن س ــا م ــباب والصباي ــع الش م

ولقمــة محــّرة مــن إيديــن.

 وحدة اإلعاقة الفكريّة
زهر الربيع عّنا

بزهراتــو  الربيــع  وصــل 
وطقســو الحلــو، وبهاملناســبة 
التعبــي  مبشــغل  قّررنــا 
ــز  اليــدوي، متضيــة نهــار مميّ

والدنــا... مــع  باأللــوان 
والصور خي دليل.

جيزيــل زوين - وحدة التوّحد

بطولة كرة السلة

جويــل القوبا - مدربّة الرياضة البدنيّة

ــم  ــن تنظي ــلة م ــرة الّس ــة لك ــة املحليّ ــيزوبيل بالبطول ــارك س ش
ــة - بــيوت مبشــاركة  األوملبيــاد الخــاص اللّبنــاين باملدينــة الرياضيّ

ــي مــن املؤّسســات.  عــدد كب
احتــّل فريــق ســيزوبيل املركــز الثــاين واســتحّق امليداليّــة الفضيّــة 
بعــد مــا خــاض مبارتــن : األوىل فــاز فريــق ســيزوبيل عــىل 
مؤّسســة »شــمالن« بنتيجــة 6/10. واملبــاراة الثانيــة مــع مؤّسســة 

ــازت بنتيجــة 4/8. ــي ف ــم« الت ــة اليتي »رعاي
حــامس، نشــاط وفرحــة مــع كّل نقطــة عــم تتســّجل وامللفــت كيــف 
كانــوا الشــبيبة عــم يلعبــوا كفريــق واحــد عــم يتعاونــوا ســوا للربــح 
ــّم  ــوا ويت ــى يوصل ــض حت ــن البع ــرة  لبعض ــر الك ــالل متري ــن خ م

التصويــب عالســلة. 
مروك شــباب... مروك سيزوبيل
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الصباحيــة،  النشــاطات  ضمــن  مــن   *
املســاعدة باإلســتقاللية الذاتيــة واملحافظــة 

عــىل النظافــة، وخاصــًة الصبايــا.
يف نهــار، »تييــز« عــم بتســاعد معلمتهــا 
ــت  ــة تح ــد الرويق ــف بع ــس الص بتكني
أنظــار رفيقهــا »جايســن« يــي الهيئــة ما 
ــا  ــو ياخــد منه ــأرّص إنّ ــو الشــغل، ف عجب

ــا للمعلمــة. املكنســة ويعطيه
وحدة التوّحد

نهفة 
املعلّمــة  كتبــت  القــراءة،  بحّصــة   *
ــوح...  بعــض الكلــامت للقــراءة عــىل اللّ
ــع زو:  ــرأ... زو م ــيا تق ــار دور إليس وص
ــع دي:  ــو م ــا، ب ــا : باب ــع ب ــا م زوزو، ب
برمــت لعنــد رفيقتهــا مييــم وقالــت 

عبــدووو... بــودي... عبــدوووو. 
وصــار الصف كلّو يضحك.

وحدة اإلعاقة الفكريّة

من القلب
أهال وسهال أنطوين

ــا  ــىل نعمه ــدرا ع ــكر الع منش
منشــكرها  وخاّصــة  الكثــية 
أنطــوين عّســاف يــّي  عــىل 
صــار فــرد مــن عيلتنــا وانضــّم 
لوحــدة الشوشــو تــا يكــون 
ســند لوالدنــا ولفريــق العمــل.

وحدة الشوشو

شكر من القلب
كل يــوم ثالثــاء منطلــع نحنــا 
ــالج  ــدة الع ــىل وح ــبيبتنا ع وش
ــية  ــا كب ــّي، وبتكــون فرِحتن بامل
"نــدى،  املتطّوعــات  بلقــاء 
جومانــا، دانيــال وفالــري" الــي 

ــا مــن أســبوع ألســبوع لنلعــب ســوا باملــّي. شــكر  بينتظــروا والدن
ــكل شــخص منكــن. بِإســمنا وبإســم الشــباب  ــب ل ــن القل ــي م كب

.We Love You وحدة اإلعاقة الفكريّةمنقلكــن  

شكراً غرازييال
ضحكتهــا  داميًــا،  مندفعــة 
شــعاع  عيونــا  ِوّجــا،  ْمَنــْورَة 
ــاع والشــجاعة. مــن غــيا  لإلندف
ــة  ــت املهضوم ــال« ! البن »غرازيي
الــي بتحــاول داميــاً مســاعدة 

اآلخــر والتخفيــف عّنــو. بغيــاب مربّيــة الصــف غايبــة، بــادرت 
ــدا. ــة الغ ــًة وجب ــاطات وخاص ــة النش ــاعد االوالد بكاف ــال مبس غرازيي
ألف شكر إلك غرازييال.                                                                                
وحدة اإلعاقة الجسديّة

زمن الصوم والقيامة املجيدة

صالة من القلب
تــا نصــّي ســوا مربّــن، والد  بجــّو مــن الخشــوع، اجتمعنــا 
وشــبيبة، مــع فريــق التّنشــئة الّروحيّــة مــن مؤّسســة »أنــت 
ــكّل خطــوة  ــا ب ــم يرافقون ــا مري ــرّب وإّمن أخــي« ونطلــب مــن ال
ــوم  ــن الّص ــا بزم ــات حياتن ــا نحمــل صعوب ــا ويســاعدونا ت بحياتن

ــا. ــا ياه ــي مقّدميلن ــا ال ــىل كّل العطاي ــكرن ع ونش

وحدة الشوشو 

»رّب وإلهــي، أنا نادم مــن كّل قلبي عىل جميع خطاياي،
ال خوفــاً مــن الجحيم وال طمعــاً بالنعيم، بل حبًّا بك. آمن.

املســاعدة  مركــز  شــبيبة  تحــّرت  والتوبــة،  الندامــة  بفعــل 
املجــد.  ملــك  إلســتقبال  بالعمــل 

ــي  ــي وإي ــي بقاع ــع ماغ ــي«، م ــت أخ ــم »أن ــن تنظي ــاء م اللق
ــت   ــهيلة، و ختم ــا - س ــة رفق ــة القديس ــين، بكنيس ــوب وغ يعق

ــو.  ــادي ض ــا ه ــع أبون ــّداس م ــا بق ــبيبة توبته الش
هتف الكل ســوا : »املســيح قام حقاً قام ونحن شــهود عىل ذلك«.
نيّالكــم يــا شــبيبة ألنكن ببســاطتكن وبدون ما تلمســوا وتشــوفوا، 
آمنتــوا إنـّـو أللــه هــّوي خبــز الحيــاة وهــّوي حــارض معنــا وبيننــا.

ليىل زغيب - مركز املســاعدة بالعمل
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رتبة تريك الزيت
يــوم أربعــاء اآلالم (أو أربعاء أيّـــوب) يف 28 آذار 2018، احتـفـــلنا 
ــة القنديــل، حيــث  ــه غــزال برتب يف املؤّسســة مــع األب شــكر الل
كرّســنا الوقـــت لصلــوات الشــفاءات وتكريــس الزيــت والعجــن : 
ــوب  رة إىل جســِد أيُـّ ــذُّ ــة املصنوعــة مــن طحــن ال ــز العجين ترُمـ
املريــض،  والزيــت يرمــز بــدوره إىل بحـــر املراحـــم التــي هــي من 
اللــه، أّمــا الفـتـائـــل الّســـبع التي أُضيـئـــت بعد كّل طلبة، فرُمـــز 
إىل عطايــا الــّروح الُقــدس الســبعة التــي اســتدعاها الكاهــن 
س حامليــه حيــث دهـــن جباهـــنا ومــن  س الزيــت ويقـــدِّ ليقـــدِّ

ــه. ــه إىل بيت أراد حمــل مع
هــذه الرتبــة تُساعـــد املــرىض واملتألّمــن عــىل احتــامل أمراضهــم 

وأوجاعهــم وانتظــار عمــل اللــه فيهــم برجــاٍء وصــر...

ـا قام... حـقًّ
ا قــام ُمـفـتَـــِتًحا  يف املســيح تالقــت الحقيقــة والحياة. املســيح حـــقًّ

ــه  ــن مبوت ــن يؤم ــام كّل َم ــة أم ــاة األبديّ ــوت والحي ــق امللك طري

ــن  ــو 6/14) ألّن َم ــاة" (ي ــا هــو الطريــق والحــّق والحي ــه "أن وقيامت

ــتوًرا  ــه دس ــن كلمت ــًذا م ــه آخ ــىل نهج ــي ع ــيح ويس ــع املس يتب

ــو 13/8).  ــالم (ي ــي يف الظ ــه ال مي لحيات

مــع املســيح املــوت أصبــح حيــاًة والقــر أضحــى رحــم والدٍة 

جديــدٍة بعــد أن انبعثــت مــن ظلمتــه نــور القيامــة.

إّن املوت واألمل رّسان يستـوقـفـان اإلنسان : 

ــَم الجفــاف الّروحــي ؟  ــَم الظلــم ؟ لِ ــَم املــرض ؟ لِ ــَم الحــرب ؟ لِ لِ

لِــَم ولِــَم ولِــَم ؟ 

ــِدع يف إيــالم البــرش، عندهــا يكــون  أشــكاٌل شــتّى مــن الوجــع تُب

ــن اآلب؟  ــه مــن كّل هــذا ؟ أي ــن هــو الل الســؤال البديهــي: أي

زمــن القيامــة يُجـــيب : اللــه موجــوٌد يف قـــلِب األمل، يف تلــك 

اللــه.  اللحظــات املوجعــة بالــّذات يتجــىّل حضــور 

هــو ليــس حــارًضا ليُعـــّزينا بكلمــة أو ليبــيك معنــا فقــط، بــل هــو 

حــارٌض أيًضــا ليقــول لنــا: أنــا هنــا ! أنــا حــيٌّ ومعــي املــوت يقــود 

إىل الحيــاة ! 

إىل كّل َمــن دفــن نفســه يف مقــرِة أفــكاره ومحدوديّـتـــه، إىل 

ــٍض،  ــه، إىل كّل مري ــى لحيات ــاًل أو معن ــرى أم ــد ي ــن مل يُعـ كّل َم

متألـّـٍم وحزيــن، يــأيت حــدث القيامــة ليُـذكّـــر البرشيـّـة جمعــاء أنّه 

مهام َصـُعـبَـــت املَِحـــن واشـتـــّدت التجارب، تبقــى الكلمة األخية 

للحيــاة واألمــل والرّجــاء، ألّن اإللــه الــذي نتبــع هــو إلــٌه حــيٌّ ذاق 

املــوت لكّنه غـــلبه، عـــاش األمل ولكّنه أعـــطاه أبعـــاًدا جـــديدة.

ــٍم  ــاٍث دائ ــٍة وانبع ــام قيام ــا أيّ ــون أيّامن ــرّب أن تك ــن ال ــو م نرج

ــاة. ــو الحي نح
مقتطف من »حياتنا الليتورجيّا«

ــا نــزور ســبع  ــا ت ــا وانطلقن ــا ســوا مبركزن بخميــس األرسار، تجّمعن
ــواب الســام  ــه ب ــا بهاليــوم الــي بتكــون في كنايــس ونرفــع صالتن
كان  وختامهــا  ومؤّسســتنا،  وأهلنــا  وطننــا  نيّــة  عــىل  مفتوحــة 
عالســاعة 12 ملّــا دق جــرس كنيســتنا، توّجهنــا عالفــرن وفطرنــا 

ــر. ــة بزع ــب منقوش أطي

شــبيبة مشغل سيزوبيل كفرحونة

كل عيــد والجميع بخر...

Ambiance de Vie - دولــي غريي
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هيدي أجواءنا بعيد الفصح املجيد بالربامج الرتبويّة

املسيح
قام

حقاً قام
ونحن
 شهود

ليليــان خويري - وحدة التوّحدعىل ذلك



Bienvenus nos visiteurs des écoles

Collège Notre Dame - Sahel Alma
Collège St Charles des filles de la Charité - Ashrafieh

Institut Aintonine - Baabda

College Des Saints Coeurs Ain Najm - SSCC
Collège Saint Joseph - Aintoura
Collège des Apôtres - Jounieh
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كلمــة الشــاب الزميــل إيــي طــوق مبناســبة زيارة األســتاذ 
نعمــة افــرام إىل الســيزوبيل يف 12 آذار 2018:

نحنــا  وســهال...  أهــال 
ناطريــن  كنــا  زمــان  مــن 
إنّــو  وبتصــّور  هالزيــارة 
عنــا،  تنبســط  رح  كتــي 
الســيزوبيل  ألنــو  مــش 
هيّــي عيلــة بــس، بــس ألنــو 
أوالً". "اإلنســان  شــعارها 

الســيزوبيل ســاَعِدتنا وتطلّعــت فينــا وَدَعِمتنــا عــىل كل األصعــدة 
مــن دون مــا تطلّــع عــىل وال اختــالف، تطلّعــت بــس عــىل 
ــن  ــوال م ــا ل ــَدر ونحن ــي مَق ــانيّتنا، واإلنســان بالســيزوبيل كت إنس

ــك.  ــا بأكّدل ــدورة أن ــا  مه ــة حقوقن هاملؤّسس
ــو مــا هاملؤسســة  ــا شــاب جيــت لهــون كان عمــري ســنتن ول أن
ــق.  ــه هلّ ــا في ــي أن ــوم ي ــا الي ــا رصت أن ــّي م ــم في ــي وتهت تحُضّن
فبتمنــى كل يش رح تشــوفو اليــوم تشــوفو بقلبــك وأنــا مــا عنــدي 
شــك بهيــدا الــي ألنــو بعــرف قديــش قلبــك كبــي. حابــب ذكّــرك 
ــا التقيــت فيــك مــرة  بحادثــة ميكــن إنــت مــش فايــق عليهــا، أن
ــح،  ــت راي ــت وإن ــا فاي ــت أن ــل الـــOTV، كن ــاب مدخ ــىل ب ع

ــوة.  ــَت وســاعدتني بطريقــة حل ــت إن قّرب

ممـّيـــزة زيــارة 
باآلخــر بــّدي قلـَـك إنـّـو الســيزوبيل بتفتحلــك بوابها مــع كل ضحكة 
عــا وجــوه والدهــا وبتفتحلــك قلبهــا وبتقلــك "أهــال وســهال" ألنــو 

هــون كل يش ببلـّـش بالقلــب بينتهــي بالقلــب.

Département des visiteurs et des volontaires
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Action sociale de groupe

 Groupe Parents / fratrie Vendredi  23 mars 2018
 Ce groupe vient compléter dans son objectif l’action
directe auprès de la fratrie accompagnée mensuellement.

 Le sujet entamé durant cette séance était la dynamique
 familiale dans le système éducatif et un débat a eu lieu
 sur le savoir-faire pour une relation saine au niveau familiale
 et surtout avec la fratrie. 10 parents (pères et mères) y ont
 participé, une dynamique et un support mutuel étaient
remarquables entre les membres participants.

Groupe Atelier d’Art Thérapeutique Mardi 13 mars 2018
 Une nouvelle technique a été proposée ce jour-là, afin de
 laisser aux participants la liberté d’expression.
 Le but est d’assurer un passage de la turbulence
 émotionnelle à la paix intérieure, de permettre aux
 participants de se décharger à travers l’art des émotions
 perturbantes tout en prenant conscience des enjeux qui
sont à l’origine de ces émotions.

 8 mères ont participé à cette séance pour imprimer
 tout ce qui ne s’exprime pas. Une psychologue et une
 assistante sociale ont animé ce groupe ainsi qu’une
stagiaire en psychologie 4ème année.

Groupe Implication des pères Mardi 27 mars 2018
 5 pères ont participé à
 ce groupe dont le but
 est de les inciter à une
 meilleure implication
 dans les tâches
 parentales en leur
 assurant un soutien et
 une intervention psychosociale. Cette séance a débuté
 par une expérience sur place qui décrit l’importance de
 la qualité du temps confié à la famille. Une discussion a
 eu lieu sur la confrontation des obstacles au quotidien,
 les sacrifices, la modification du rythme professionnel et
l’équilibre des tâches.

 Bienvenues Indira et Rita
 Stagiaires de 2ème année
d’étude en travail médico-
social – Université Libanaise

Témoignage d’Indira Zgheib
 Cette première étape
 d’observation et d’exploration
 au SESOBEL a débutée le 19 Février 2018 et m’a donné une
 nouvelle expérience dans mon parcours professionnel.
 Ce stage au sein du Sesobel, ce terrain riche, m’a permis
 d’explorer le travail en équipe interdisciplinaire et
 l’approche globale. Mais ce qui m’importe le plus, c’est
 que SESOBEL, m’a enrichie au niveau personnel. Il m’a
 permis de voir autrement, il m’a permis de comprendre
 qu’il ne s’agit pas d’une personne atteinte de handicap
 mais plutôt des personnes ‘‘normaux’ ’vivant dans un
 regard handicapant dans la société.
 Scott Hamilton dit: ‘‘le seul handicap dans la vie: une
mauvaise attitude’’.

 J’espère que mon parcours tiendra à être aussi bénéfique
durant les semaines qui viendront.

 Témoignage de Rita Khoury
 Dans ces 5 semaines de stage j’ai pu connaitre SESOBEL
 comme étant une maison et non pas un organisme, ou
 un terrain de stage. Le personnel de travail agit dans une
 grande famille. Il croit en la dignité, l’individualisme, la
joie et le bonheur…

 Pour établir une bonne relation et pour cibler les objectifs
 de stage, une relation d’aide équilibrée, de l’empathie
 et le savoir être sont à base de notre action sociale.
 Aujourd’hui, ma perception du monde du handicap
 s’est modifiée grâce du vécu au quotidien avec les
enfants du SESOBEL.

 Guidances familiales
 Deux séances de formation ont été données en mars
 par les médecins de l’AUB afin de discuter des sujets
 en matière de santé pour une meilleure prévention de la
communauté et surtout des parents.
 La première séance a eu lieu le jeudi 8 mars 2018 au
 centre de formation continue du SESOBEL et le sujet
abordé était l’Allergie. 6 médecins de l’AUB et une Co-
 Animatrice ont intervenu durant cette séance à laquelle
 ont participé 22 familles, 6 jeunes du C.A.T et une
 éducatrice. L’objectif de cette séance était de sensibiliser
 les familles et de les prévenir des différents types d’allergie.
 La deuxième séance a eu lieu le mercredi 28 mars 2018.
     Le sujet abordé était Le Reflux Gastro-œsophagien.
 Cette séance avait pour objective de déterminer les
 causes du reflux Gastro-œsophagien ainsi que ces
 symptômes et les méthodes préventives pour éliminer
 cette maladie.
 Les parents étaient très intéressés par ce sujet surtout
 que le problème du reflux est vital chez leurs enfants.

 Département du Service Social
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التمويلّية  نشاطاتنا 
 The Gathering كــام ونظّمــت لجنــة الشــابات معرضــاً آخــر يف

الجميــزة وذلــك نهــار االثنــن 26 آذار 2018.
شــكراً من القلب لكّل جهودكّن.

غذاء ومعرض الفصح الســنوي
ولــكّل نجــاح وإنجــاز، شــكر مــن القلــب نهديــه إىل مــن ســاهم 
ــي  ــابات الت ــة الش ــًة لجن ــزاً خاص ــه مميّ ــدث وجعل ــذا الح يف ه
بجهدهــّن املتواصــل وإميانهــّن بقضيــة أوالدنــا، أضفــَن كّل الحــب 
واإللتــزام مــن  خــالل مشــاركتهّن بالنشــاطات التــي أُقيمــت 

ــد الفصــح. ــبة  عي مبناس
 The Villa -"  نذكــر منهــا الغــذاء الســنوي الــذي أُقيــم يف

  : مــن  كّل  برعايــة  آذار   20 و   19 يومــي   "Dbayeh
Café Najjar / Esposa / Mersaco / Allianz / AMC

 Ghorayeb Technotel / Nextcare  / Blumark 
ــتقبال   ــة باس ــغل الفندقيّ ــق مش ــن فري ــبّاننا م ــارك ش ــادة ش وكالع
الضيــوف بابتســامتهم املعهــودة. كــام وأُقيــَم معرضــاً ملنتوجــات 
مشــاغلنا املحميّــة مــن شــمع، معمــول، شــوكوال، بيســكويت... وخاصة 
التشــكيلة الجديــدة مــن بضاعتنــا الصيفيــة شــنط ومناشــف للبحــر...

جانيت مطر - قســم التسويق



تانيا  غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل،  جييس  رحمة،  جيسيكا  مطر،  جانيت  زغيب،  مياي  طوق،  الياس   : الرامج  مندوب 
أسمر. رانيا  تامر،  نايال  رزق،  أب  أنطوانيت  زغيب،  ليىل  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان  السخن،  رضا  جرجي، 

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

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

عيلتـنـا أخبــار 
يلي بشهر أيـّـار 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

رميا الطقي
روال فرنسيس
اليان شليطا 
طوين يوسف
ايفون شامي

ماري بركات نهرا 
مارسيل مالح

نظية شلفون
جيزيل زوين
طوين ملحم 

الياس اب صالح
الن سعد

جييس الخوري
بولن العلم

 1 أيار
 1 أيار
 1 أيار
 3 أيار
 8 أيار
13 أيار
14 أيار

14 أيار 
18 أيار
20 أيار
23 أيار
26 أيار
27 أيار
27 أيار

أحّر التعازي للزمالء 
* ميالد حشــيمي لوفاة شقيقته

* عفاف جرجس لوفاة شــقيقتها (مدام نهاد خليل، زميلة ســابقة)

وصفة صحّية مع منتوجاتنا
بطاطا مشــوية مع سلطة الساّمق

املقادير : 
- كيلو بطاطا مقطّع دوائر.

- 4 جزر مقطّع، 5 ثوم مدقوق.
- ملعقتان زيت نبايت.

- رّشة زعر بّري.
- ملعقتــان كبيتــان مــن أعشــاب البطاطا.
-  نصف كوب عصي الحامض، ملح.

ــة  ــزر وكمي ــع  الج ــاء م ــا يف وع ــع البطاط ــر : تُوض ــة التحض طريق
األعشــاب والزيــت يف الفــرن حتــى تنضــج، وقبــل إطفــاء النــار 

يُضــاف الثــوم املدقــوق والحامــض، ورشــة الزعــر.
تقــّدم مــع ســلطة ملفــوف مــع الســاّمق والقليــل مــن الزيــت 

والحامــض.
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عيد ســعيد... مع مرنا بو عيد
كل ســنة يف عيــد األم منحتفــل مبشــغل الشــوكوال مــع فريــق العمــل 
عــىل طريقتنــا. بــس هيــدي الســنة بســبب الضغــط وضيــق الوقــت 

كان العيــد بســيط ورسيــع.
لكــن زميلتنــا مرنــا بــو عيــد مــا قبلــت، فحــّرت ترويقــة 

ســبة.  ملنا جأةلها مفا
صبــاح العيــد كان يف وقفــة زغــية مليانــة فــرح ومشــاعر أمومــة. 

تشــاركنا لحظــات مؤثــرة مــا  ممكــن ننســاها.
منشــكرك مينــا ومنتمنالــك حيــاة كاّل أعيــاد وفــرح متــل مــا 

فّرحتينــا.
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السيد جيفري نادر
يف قسم التسويق

أهال وســهال بفريق عمل السيزوبيل

اآلنسة مريام بريدي
يف قسم اإلنتاج


