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همزة وصل
        نرشة إخبارية شهرية           أيــّــار 2018

من أقوال إيفون شامي: 
مّنا  لكلٍّ  واحدة،  طينة  من  كلنا 
مختلفة،  رسالة  مختلفة،  مواهب 
النوع  نواجه  جميعاً  ولكننا 
وأكرب  الصعوبات،  من  نفسه 
العالقة...  هي  حياتنا  يف  صعوبة 
من  أتخذه  الذي  املوقف  أي 
عليه.  ألقيها  التي  النظرة  اآلخر، 
مع  أكون  أن  دون  من  حياة  ال 
اآلخر، وإالّ سوف أموت. أن أعيش 
الحياة  يف  أسري  أن  أي  اآلخر،  مع 
الله،  مع  عالقتي  وهنالك  معه. 
وهذه  ال،  أم  األمر  بهذا  أَقَِبلُْت 
نوع  تحّدد  التي  هي  العالقة 
عالقتي مع اإلنسان وموقفي تجاه 

اإلنسان ونظريت له.
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L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء

وعــــد وعـهــد
»ســيزوبيل«، »أنــت أخــي«، »مــرشوع 
ــوا  ــاة يف الكنيســىة« انبن اإلعاقــة والحي
عــى أُُســس ومبــادئ "إيفــون شــامي". 
كانــت  قلبهــا  حرقــة  يلــي  إيفــون 

وأهلــن. عالــوالد  كبــرية 
الليــايل  نامــت  مــا  يلــي  »إيفـــون« 
ــاة كرميــة  ــى تســاعدن يعيشــوا حي حت
ــم  ــادئ وتعالي ــى مب ــا ع ــى تربّين وحت

يســوع وإم يســوع.
»إيفـــون« يلــي أخــذت مريــم إّم إلها، 
ــا،  ــل حياته ــكل مراح ــا ب ــت عليه اتّكل
وصــار إســمها »ســت البيــت، ملكــة 

ــهرانة...«. ــن الس ــتحيل، الع املس
عيــد  منعيّــد  املبــارك،  بهالشــهر 
ــد »إيفــون«  الصعــود والعنــرة ومنعيّ

ومنقــاّل : »نحنــا أمينــن عــى والدك وعــى رســالتك يلــي زرعتيهــا فينــا. 
ــة  ــرة واملناول ــس األرسار، املس ــاد، بخمي ــد املي ــنا بعي ــوا، قداديس ــا س لقاءاتن
األوىل رح يبقــوا محطّــات مهّمــة الســتمراريّتنا ســوا ولتمجيــد اللــه مــع ومــن 

خــال والدنــا... 
»إيفـــون«... نحنـــا منحّبـــك كتيــر وعى العهـــد باقيـــن«.

ليــى زغيب – مركز املســاعدة بالعمل
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الشهر املرميي
كّرموهــا، عظّموها، ملّكوها يف القلوب

ــف  ــار منكثّ ــهر أي ــالة. وبش ــوا بالص ــد س ــح منتّح ــوم الصب كل ي
صلواتنــا وطلباتنــا، منكــرّم عــى طريقتنــا مريــم إم يســوع وإمنــا 
»ســت البيــت« يلــي داميــاً حــارضة وســهرانة علينــا، عــى ِعيَلنــا 

ــاال : ــد قلن ــا خون ــا يوحن ــا ســيزوبيل. ومــع أبون وعــى عيلتن

»يــا عدرا، مريم الجميلــة  والقديرة، معونة املتضايقن
واملحتاجــن، نطلب منك يا حنونة، يا رؤوفة 

أن تحفظينــا مــن الرّش وأن تنّجينا من املخاطر 
وتزرعي السام واملحّبة يف قلوبنا.

أطلبــي لنا من ربّنا يســوع املخلّص أن يغفر لنا خطايانا،
أرشــدينا إىل طريق السام والكامل، وحّققي احتياجاتنا 

بقّوتك وبصاتك املســتجابة. آمن«.

يــا نجمة الّصبح، ترّضعي ألجلنا 
مــا يف أجمــل مــن إنـّـو نرّجــع عوايــد إيـّـام زمــان، وخاّصــة بالصــال 
ــي،  ــهر املرمي ــك، وبالّش ــال هي ــدرا. كرم ــم الع ــا مري ــم إمن وتكري
ــكّل وحــدة  ــزة. ب ــه بطريقــة مميّ ــد إســم الل ــا نصــّي و منّج حبّين
ــل  ــال العــدرا لفــرة أســبوع قب كان يف مــزار حــارض يســتقبل متث

ــي بعــدو. ــة األســبوع الّ مــا ينتقــل لوحــدة تاني
حملنــا متثــال العــدرا، ضّوينــا الّشــموع، فتحنــا قلوبنــا وقّدمنــا كّل 
حواســنا لتســبيح إمنــا الطّاهــرة الّنقيّــة. نقلنــا التّمثــال نحنــا وعــم 
نصــّي: األبانــا والّســالم، طلبــة العــدرا، صــالة ســّت البيــت، ونوايــا 

والدنــا الـّـي طلبوهــا مــن كّل قلــن...

ــا  ــدرا، ي ــا الع ــا إمن ــِك ي ــن إيدي ــا ب ــا نوايان ــا حطّين ــا ووالدن نحن
بالســيزوبيل  رســالتنا  بَفضلــك  يــّي  الــكّل،  إّم  البيــت،  ســّت 
مكّملــة. تكرميِــك فــرح كبــري إلنــا، وزيارتــك بــكل الوحــدات 

كانــت مميّــزة، وبركاتــك متــل العــادة فاضــت علينــا. 

نحنــا اتّكلنــا... علّمينا نضّل نّتكل عليك،   
نعمل الّــي علينا، ونرتكلك حصتك   

حّصة سّت البيت.  
الربامج الربويّة ومركز املســاعدة بالعمل

مثار الروح
لِتاَلميــِذه:  يَســوُع  الــربُّ  قــاَل 
ــا  ــا أَقُولَُه ــريٌَة أَيًْض ــوٌر كَِث ــَديَّ أُُم »لَ
لَُكــم، ولِكنَُّكــم ال تَْقــِدُروَن اآلَن 
أَْن تَْحتَِملُوَهــا. وَمتَــى َجــاَء ُروُح 
يف  ُخطَاكُــم  يَُقــوُد  فَُهــَو  الَحــقِّ 
الَحــقِّ كُلِّــِه، ألَنَّــُه ال يَتََكلَّــُم ِبــَيٍء 
ــا  ــُكلِّ َم ــُم ِب ــْل يَتََكلَّ ــِدِه، بَ ــْن ِعْن ِم

يَْســَمع، ويُْنِبئُُكــم مِبَــا َســيَأيِْت«.
يو .12:16-15 

يســوع  هديّــة  هــي  الــّروح  عطيّــة 
املنتظــرة،  املُصلّيــة،  امللتئمــة،  للجامعــة 
ــد  ــارة وملج ــة للبش ــة موجّه ــي مّجانيّ وه
اللــه.  تكـــلّمنا عــن مـواهـــب الــّروح 
الُقـــدس الّســبعة، يف العــدد املــايض وهم : 

الحكمـــة، الفهـم، القـّوة، التقـوى، 
مخافـــة الله،العـلم واملَشـورة

Ambiance de Vie - دويل غريي

ــا الــرّب مــن هــذه الهبــات الّســبع حتــى نتفاعـــل مــعِ الكلمــة  ــا أن ميألن كــام رجون
ــض.  ــا البع ــا لبعضن ــا ومحبتن ــا وحضورن ــل، بخدمتن ــى رُس ونبق

هــل ملســنا هــذا الحضــور ؟ وإىل ما أدى تفاعـــلنا معه ؟ هل قطفنا مثـــرة جهـــودنا ؟
ــام  ــا بلطــف أم ــراب ؟  هــل تعاملن ــلق واإلضطـ ــكان القـ ــام م ــلنا الّسـ هــل أحـلـ
القســوة ؟ هــل َصربنــا أمــام املعـانـــاة ؟ هــل رمـيـــنا الّصـــلح وقـــت الِخـــصام  هــل 
ترصّفـــنا بأمانــة ونـزاهـــة وقـــت الّضــال ؟ هــل وضعـــنا الحـــّب حيــث الُبـغـــض ؟ 
واملَغـِفـــرة حيــث اإلســاءة ؟ واإلتّـفـــاق حيــث الخــاف ؟ والّرجــاء حيــث اليـــأس ؟ 

والفـــرح حيــث الكآبـــة ؟....
مثــار الــّروح القــدس هــي معـــيار سـلوكـــنا، طريق الحـــّق والحـيـــاة، وهـــذه الثّـــامر هي: 
املحـّبـة، الفـرح، الّسـام، طول األنـاة، اللطـف، الّصاح، األمانـة، الوداعـة، ضبـط النـفـس.
 فليدخـل كّل واحـٍد مـّنا إىل عـمـق أعـامقـه... يـبـحـث، يـسـأل ويسـتـنـتـج مـحـاصيـل ثـمـاره.
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من قلبنا لقلِبك
مــن عنــد ســّت البيــت لعندك، يــا ســيّدة حريصــا، رحلتنــا تقّررت.
ومتــل كّل ســنة، مــا منقــدر إاّل مــا نــزورِك مــع اوالدنــا بشــهر أيار.

زيارتنــا كانــت مميّــزة، قّدمنــا الصــالة مــن قلبنــا لقلِبــك، وإجتــامع  
ــت  ــرِك كان ــت نظ ــري تح ــة عص ــة وكبّاي ــى منقوش ــو ع ــكّل ولَ ال

ــَرح وبََركــة. َجْمِعــة فَ

أخبار والدنا وشبيبتنا

وحدة الشوشو*

انعزمنا، لّبينا الدعوة.... الصور بتعكس جّو هالنهار
كانــت الدعــوة لتمضيــة نهــار يف "فيــا 
أيب اللمــع" - حــاالت، مــن قبــل رشكــة 
»Springs Field Group« الــي كان هدفــن
تحت عنوان : »نعملّن يش يبسطن ويفرّحن«.

ــؤوا  ــن، تفاج ــؤولن والعامل ــن، املس ــرشكات، املنظّم ــاب ال أصح
بشــبيبتنا مــن ناحيــة حســن تّرفــن، تعاملــن مــع اآلخــر، 
ــت  ــف انقلب ــرّب كي ــاص ع ــى ســائق الب ــن... حت ــن، إمكانيات طاقات
حياتــو بهالنهــار وقــال : "ال أبــداً مــا كان عنــدي هيــدي الفكــرة، 

ــن...". ــع حال ــن م ــن ومرتاح ــد مهضوم هلق

كل  عالجنينــة،  انتقلنــا  اســتقبال،  أحــى  واســتُقبلنا  وصلنــا 
بالســيزوبيل...  دورن  حالــن،  عــن  عرّفــوا  وصبيّــة  شــاب 
كان اإلصغــاء، اإلهتــامم واإلندهــاش بعيون الــكل : معقول مع كل 
هالصعوبــات هلقــد ممّيزيــن، فرحانــن وبقلوبــن يف حــب كبــر؟!

ــق.  ــّرج عــا جــامل الخال ــا صــوب البحــر نتف بعــد التعــارف، رحن
ــمس  ــعة الش ــع بأش ــر يتمتّ ــب األخ ــّدد عالعش ــا مت ــق من فري
وناطــر يشــاركك برقصــة Zumba، وفريــق تحــت الشمســيّة عــم 

ــو... ــر وموجات ــل البح يتأّم

بعــد شــوي، انتقلنــا للداخــل وتشــاركنا الغــدا. إهتــامم، حضــور، 
خدمــة وســهر عــى راحــة الــكّل. مــع األكل، دارت أحاديــث 

ــات وســوق عــكاظ بجــّو  وخربيّ
ــكّل  ــّدي. ال ــة والتح ــن البهج م
ــح األســايس  ــح، والرب شــارك ورب

ــا. ــاس إلن ــة الن هــّوي محبّ

ــو بيخلــص برسعــة  الوقــت الحل
وصــار الزم نفــّل، رافــق الــوداع 

ــكّل...  ــا توزّعــت عال هداي

ليى زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

شديدة ذهنّية  و/أو  جسديّة  بإعاقة  املصابن  األوالد  برنامج  الشوشو:   *
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أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

لغة جديدة بحياتنا 
منحــي  إثنــن  يــوم  كل 
Français ومــا يف أهضــم 
ــوا  ــم يتحّدث ــا ع ــن والدن م
وألنّــو  جديــدة.  بلغــة 
ــن  ــم ع ــم نتعلّ ــرة ع بهالف
والدنــا حــّرو  الفواكــه، 
 »une bonne salade de fruits«

من مكّونات درســوا عّنا :
 »Pomme« »Banane« »Fraise«

وألف صحتن...

وحدة اإلعاقة الفكريّة

Journée BOOM de l’atelier d’expression manuelle
ــدة.  ــة جدي ــدوي بطريق ــغل الي ــار املش ــارج إط ــا خ ــرّبوا والدن ع
ــّي  ــتيكية  يل ــة البالس ــّي أو القنين ــرد امل ــايئ بف ــن امل ــوا التلوي رّش
ــوان املختلفــة، ورّشــوا عــى األوراق البيضــاء  كانــوا معبايــن باألل
بــكل فــرح، حتــى اندمجــت األلــوان وصــارت لوحــة حلــوة. 

ــرب !!!« ــاع أك ــي إندف ــا عطتن ــة والدن »فرح

جيزال زوين  - مســؤولة عن املشــغل التعبريي

ألنّن دامياً حدنا...
ألنّــن داميــاً مســتعّدين يســاعدونا بــدون رشط أو 
مقابــل، مــن واجبنــا كلنــا نســاعدن حتــى يضلّــوا 
مســتمرين بواجــن... لهيــدا الهــدف شــاركنا نحنــا 
ووالدنــا بالحملــة الــي نظمتهــا »ابتدائيــة جزيــن 

الرســمية« لدعــم الصليــب االحمــر يــوم الجمعــة 11 أيــار. 
اشــرينا مناقيــش وعصــري وحلويــات بيعــود َريُعــن للصليــب 
األحمــر، مــن بعــدا تعرّفنــا عــى تاريــخ وأهــداف املؤسســة 
ــال  ــة يف ح ــعافات أولي ــرق إس ــفن ط ــن املعس ــا م ــامن تعلّمن وك
ــا  ــة إغــامء، وحرن ــدم أو حال ــا لحــرق بســيط، ســيالن لل تعرّضن

ــري.  ــادث س ــوا لح ــخاص تعرّض ــاذ أش ــارشة إلنق ــاورة مب من
لــكّل عنــارص الصليــب األحمــر منقــول : »يعطيكــن العافيــة 

ــول«. ــى ط ــن ع ــا حدك ونحن

 برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين
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 Comme toutes les années, une rencontre regroupant
 enfants, familles, équipe et quelques personnels du
 SESOBEL est prévue durant le mois de sensibilisation à
l’autisme : fête liée au thème de l’année.

 Nous avons découvert un nouveau pays : TOGO. 5 scènes
 dansantes ont été présentées. Ces scènes témoignent de
la vie en Afrique du matin jusqu’au soir :

* La cueillette des fruits.
* La chasse des sangliers et des gazelles.
 * Le feu et la préparation du repas : viande grillée.
* La soirée dansante et les traditions du mariage.
 * Musique jouée sur des instruments à percussion
 préparés en classe avec tous les groupes
dépendamment de leurs capacités.

 Ce fut des moments pleins d’émotions, de rires et de
 larmes de joie. A la fin de la rencontre un partage autour
 d’un buffet nous a permis de revivre avec les familles les
situations humouristiques.

Rencontre annuelle attendue (fête du TED)

كلمة الرتحيب باألهل
أهال وسهال فيكم،

ــهرانة  ــي س ــي ال ــيزوبيل وهيّ ــاس الس ــي أس ــت« هيّ ــت البي »س
ــة. ــى كل عيل ــا وع علين

متــل مــا بتقــول إيفــون "الزم تضــل الفرحــة مّضوايــة بحيــاة كل واحد 
مّنــا، زغــار وكبــار، معافــن ومصابــن. صحيــح  الواقــع الــي عايشــينو 

صعــب، خلينــا نحــّط صعوباتنــا بــن إيديهــا ونتــّكل عليهــا.
مجتمعن اليوم حتى نفرح ســوى وكل ســنة منتأثر بالّي عم ينعرض...  
ــا  ــدا، م ــن ح ــزأوا م ــا بيه ــال، م ــا بينق ــي م ــمعوا ال ــي بيس هّن
بيهــّددوا وال بيغــدروا أو بيخونــوا، عندهــم حكمــة القلــب وعــى 

ــه. ــان رحم ــه امللي ــن بينعكــس وجــه الل وجه
لبنانيّــي  نحنــا   .TOGO عــى  اليــوم  معهــن  نســافر  تعــوا 
ــفرة  ــم بس ــر معه ــم نغام ــو رأيك ــس ش ــيّتنا، ب ــن بجنس وفخوري

...!!! اليــوم   TOGO عــى 
لــكل عيلــة إلتزمــت معنــا مبــرشوع ولدهــا  بالنهايــة شــكراً 
ــن ورافــق. ووثقــت فينــا وشــكراً لفريــق العمــل يــّي حــّر وزيّ

ماغي مدّور - املســؤولة عن وحدة التوّحد
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من القلب نشــاطاتنا مبشغل الفندقّية

باملجتمع الوظيفي  اإلندماج 
ــم  ــس ع ــش ب ــو م ــُن إلنّ ــر ِف ــة منفتخ ــغل الفندقي ــبيبتنا مبش ش
بقّدمــوا عمــل مميّــز ضمــن نطــاق شــغلن اليومــي مبشــغل 
ــأداؤن  ــراس ب ــوا ال ــم يرفع ــامن ع ــا ك ــيزوبيل، إمّن ــة بالس الفندقي
املهنــي خــارج املؤسســة ضمــن املناســبات الخاصــة مــن تعــازي 

ــرشوب. ــام وامل ــة الطع ــتقباالت، خدم وإس
ــوا  ــرية وعــم يلفت ــوا عــن مهــارات كب شــبيبتنا بالفعــل عــم يربهن
ــا نحــي  ــا م ــا فين ــري لشــغلن... وم األنظــار بحامســن وحــّن الكب
عــن روحــن املرحــة املميّــزة الــي بتضفــي عــى كل مطــرح 

ــة. ــرح و البهج ــن الف ــو م ــه ج ــوا علي بريوح
داميــاً نحنــا منشــكر كل شــخص آمــن بشــبيبتنا ووثــق بقدراتــن،  
باألخــص الســيدة ألــن كــرم الــي عــى طــول بتعطــي شــبابنا كل 
ــي  ــدن. هال ــا عن ــن م ــوا أحس ــن ويعط ــروا قدرات ــرص ليظه الف
ــا  ــي هــّوي هدفن ــع ال ــي باملجتم ــي بســّهل إندماجــن الوظيف ال

ــة. األول واألســايس مبشــغل الفندقي

مناسبات عديدة
خــالل أشــهر آذار، نيســان وأيــار مناســبات وحفــالت عديــدة متـّـت 
بالســيزوبيل وأكيــد شــبيبتنا مبشــغل الفندقيــة أخــذوا عــى عاتقــن 
إســتقبال وخدمــة الــزّوار، فــكان عنــدن مســؤوليات كبــرية خــالل :

- عيد أمهات الســيزوبيل. -  معــرض وترويقــة عيــد الفصــح. 
- عيــد األم بوحــدة التدخل املبكر.   - عيد املعلم.

- القربانة األوىل.                          - اليوم العاملي للتوعية عى التوحد.
 .»Les délices d’Alice«  Boutique إفتتــاح -

شــبيبتنا بــكل مناســبة عــم بيقدمــوا أفضــل مــا عنــدن ليظهــروا 
أحى صورة ملؤسســتنا وعم بيقوموا باملطلوب مّنن وأكر. 

نايال تامر - مشــغل الفندقيّة

والد الســيزوبيل أضافوا قيمة لحيايت
لـــاّم منشــوف وجــه يســوع باألشــخاص يــّي قبالنــا منالقــي حالنــا 
ــة  ــت هاملحبّ ــف اذا كان ــاء. وكي ــة والعط ــل املحبّ ــن بفع مغموس
ــرب  ــي األق ــّي هّن ــل والد الســيزوبيل ي ــوالد مث والعطــاء هــّوي ل

ــا.  ــو يكونــوا وجــه املســيح قّدامن ألنّ
تجربــة هالثــالث أشــهر أضافــت قيمــة لحيــايت مــن الناحيــة 
الشــخصية واإلنســانية٬ قــدروا والدنــا يخلّــوين شــوف قّديــش 
والســطحيّات  الكامليّــات  عــى  نفتــش  عــّم  منكــون  أوقــات 

ألساســيّات.  ونحولّهــا 
بتمّنــى ضلّنــي قــادرة شــوف مــن خــالل والدنــا قيمــة 
الحيــاة الحقيقيّــة وأســباب الفــرح وضلّنــي حــّول شــغي مــن 

ــالة. ــة  لرس وظيف

املربّية رانيا ريشــا - وحدة التدخل املبكر

كلود عى قّد املســؤولية
ــا. بتســاعد  ــة نشــيطة ومندفعــة، شــغلها نظيــف ومــن قلبه صبيّ
الســتّات باألعــامل البيتيّة، بتهتّم وبتالحق شــغلها بكتري مســؤوليّة.

يف يــوم، عرفــت »كلــود ســعادة« إنّــو زميالتهــا بالعمــل رح 
ــي كــامن رح تغيــب بنفــس  ــة وهيّ يكونــوا غايبــن ألســباب صحيّ
ــي  ــت  مع ــا حكي ــت إالّ م ــا ارتاح ــة. م ــباب اضطراريّ ــار ألس النه
ــوم  ــم بق ــا ع ــون بغيابه ــن رح يك ــرف م ــة لتع ــل اململّ بالتفاصي
ــو »مــدام جورجيــت« جايــي محلهــا. وهيــك  ــدت إنّ بشــغلها وأكّ

ــا. ــايش بغيابه ــغل م ــو الش ــا إنّ ــة باله ــت مطّمن راح
ــارشة  ــري مب ــة غ ــود«... بطريق ــا »كل ــك ي ــوة من ــري حل ــة كت لفت

الحــظ الــكل قديــش إنــِت مســؤولة، ملتزمــة  ومنظّمــة.
كتــري حلــو نتعلّــم إنّــو تحّمــل املســؤولية مــا بــّدا كبــري وال زغــري، 

بــّدا روح طيبــة وقلــب كبــري ونحــّس هالبيــت بيتنــا.

عايدة حداد - القســم اللوجستي



 Témoignage
 Les mots ne suffisent pas pour
 décrire ma période de stage vécue
 au SESOBEL. C’était une très
 belle expérience pour moi. Je suis
 ravie que j’ai fait la connaissance
 de nouvelles personnes et plus
 spécifiquement les professionnels
 qui étaient tout le temps à mes
 côtés pour me soutenir.
 D’autre part, j’ai appris de nouvelles techniques à
 appliquer ainsi que le suivi familial à tous ses niveaux;
 ce qui était l’objet principal de mon stage. Et ceci
 tout en prenant en considération chaque membre du
 système parce que chacun perçoit la situation de sa
 propre perception.
 Enfin, je pourrai dire que ce stage m’a permis de mieux
 connaitre les enfants en situation de handicap et de
    croire en leurs capacités et potentiels.

Maria Estéphan
Stagiaire Assistante sociale de l’USJ
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Action sociale de groupe

Groupe Art thérapeutique Mardi 8 mai  2018
 Sous le thème »Peindre Autrement pour vivre mieux«,
 la séance a débuté avec un grand enthousiasme pour
 s’exprimer en se déchargeant des émotions désagréables
 et perturbantes afin de prendre conscience des enjeux
 qui sous-tendent ces émotions dans le but de trouver
 une source d’apaisement.
 Au lieu de fuir cette turbulence émotionnelle, les
 membres se sont basés sur les 6 étapes de la résolution
 du conflit gagnant-gagnant pour aboutir à une paix
 intérieure. Les 4 mères étaient capables de se décharger
 de quelques émotions lourdes en favorisant le sentiment
  d’apaisement et de soulagement.

Groupe Implication des Pères Mardi 29 mai 2018
 Pour clôturer le groupe cette année, une séance
 »d’empowerment« et de prise de conscience était mise
 en place pour favoriser l’expression du ressenti et des
   malaises chez les pères en prenant en considération le
profil de chacun.  

 Les 4 pères  présents se sont  exprimés par des exemples
 concrêts sur leur vie quotidienne en utilisant comme
 moyen la météo et chacun à sa façon a préparé une recette
 montrant  le meilleur engagement au sein de leur famille.
 A la fin, le groupe demande de continuer avec eux
l’action sociale et psychologique pour l’année prochaine.

Groupe Fratrie : »Et Moi dans tout ça« Samedi 19 mai 2018
 Nous avons profité du beau temps printanier pour
passer notre journée au jardin public de Ballouneh.

 L’équipe et la fratrie (groupe des grands) ont préparé des
 jeux qui répondent aux différents âges. Tous les jeunes
 se sont impliqués, ils étaient très heureux et voulaient
prolonger la journée.

 Département du Service Social
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 Hello ACS !!! Cheers to another successful
volunteering week at SESOBEL
 The number of students volunteering every year from
 ACS is growing bigger and so is the feeling of joy and
 love our kids have as they can’t wait for the month of
  May to come!!
 Amazingly, we have new faces and returners every
 year! Same people choosing and wanting to live the
 same experience again, to meet up with their little
 folks again, to get to know them better and tighten
 their bonds together...
 Isn’t it considerable and heartwarming how friendship
ties are being built between us ?

رنــا زّوا

CAT - كلمة شــكر من فريق عمل مركز املســاعدة بالعمل
ــوا عــى  ــى يتعرف ــار حت ــاس كت ــذ ون ــا نســتقبل زوار، تالمي تعّودن

ــة عيشــها. ــا وطريق ــا، برامجه ــيزوبيل : أهدافه س
متــل بالحيــاة عنــا كــامن : نــاس بتجــي ألن مطلــوب منهــا، 
نــاس بتمــرق مرقــة طريــق، نــاس بتــرك أثــر، نــاس بتحــب يلــي 
ــا،  ــام برجــع بحســب وقتهــا وطاقاته ــربو، ومــع األي شــافتو، بتخت

ــزم... ــاعد، أو تلت لتس
3 تالميــذ مــن مدرســة ACS of Beirut قّضــوا أســبوع مبركــز 
ــن، بحضــورن  ــزوا بتهذي ــذ متيّ املســاعدة بالعمــل CAT. هالتالمي
ــن  ــض مّن ــوب. والبع ــذ كل املطل ــبيبة وبتنفي ــع الش ــُن م وبتعاط
ســّجل إســمو تــا يشــارك بنشــاطاتنا الصيفيــة. املعلمــة واملديــرة، 
ــكّل  ــوا عــى الـــCAT وطلبــوا لقــاء مــع شــبيبتنا ل بــدورن، تعرّف

تالميــذ الـــ ACS املوجــودة.
كل يلــي منعيشــو وانكتــب مــا بيتحقــق إال بوجــود فريــق 
ــا وطريقــة عيشــنا لآلخــر. ــي ومســؤول بينقــل صورتن عمــل معن

ــم كل  ــل CAT ألن رغ ــق عم ــري للشــبيبة ولفري ــي شــكر كب ــن قلب م
الضغــط وثقــل النشــاطات بهاألســبوع، نقلتــوا بأمانة رســالة ســيزوبيل.

 I want to share with you some of the ACS students’
reflections on their visit :

 Zeina : I was very happy to return to SESOBEL this
 year. I had missed my experience from last year and
 was more than happy to come back and help... I got an
 overwhelming amount of love from the kids. It was very
 heartwarming to see them open up to me so much, and
 I felt a lot of joy to see them again. I realized how much
 patience the teachers must have to sit down with the
kids to help them.

 Rami G. : The experiences I had today were very
 humbling and exposed me to lives I have never seen
 before. I really liked the people and enjoyed working
 with them. It is so humbling and inspiring seeing such
 people with so many difficulties working and doing the
job better than us.

 Connor : These kids communicated through a lot of
 facial gestures and gestures in general. This shows how
intelligent they can be".

Unité Visiteurs et Volontaires
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 Participation de SESOBEL au 10ème festival du club social
 de Antonine International School - Ajaltoun :
 * Créer une sensibilisation
 sur l’action humanitaire
de SESOBEL.
* Motiver au volontariat

 * Motiver à une œuvre
 de charité pour les
associations en besoin.

تابع  - زّوارنــا 

قسم الزّوار واملتطّوعن

ــة.  ــة - جوني ــة املقّدس ــة العائل ــذ مدرس ــا تالمي ــهر زارون هالش
كانــت زيــارة جــداً مميــزة ألنــّو الــكّل كان جايــي بحــامس كبــري 
ومحريــن أســئلُت وأبحاثــن املهضومــة وفاجؤونــا بالوعــي الــي 

عنــدن وبالنضــوج حــول اآلخــر.
هالــي ِبــِدّل إنّــو الشــبيبة رغــم صغــر ســّنن واعيــن عــى 
ــوا يهدونــا رســمة حلــوة مــن  ــة دورن.  بنهايــة النقــاش حبّ أهميّ
ــل إال  ــا بيكم ــا م ــا.  وألن نهارن ــا بألوانه ــن مدخلن شــغلن رح تزي
ــا  مــع Animation، تشــاركنا ســوا األلعــاب واألغــاين مــع زميلتن

ــد.  ــدة التوّح ــن وح ــد« م »روالن
واملعلــامت  املدرســة  إدارة  نشــكر  مــا  إال  فينــا  مــا  باآلخــر 
ــا  ملســاهمت بنــرش رســالة ســيزوبيل، ومــن بعــد هيــك نهــار فين

نأكّــد إنــو جيــل بكــرا بيوعــد مبســتقبل أفضــل ملجتمعنــا.

منخــّص بالذكــر زّوارنــا، أصدقــاء ملؤسســة »أنــت أخــي«، 
طــالب الطــب مــن الجامعــة العربيّــة يف بــريوت، املتدربــن 
إدارة  مــن  ومســؤولن  الســيزوبيل  يف  الجــدد  واملوظفــن 

.IC - Ain Aar وطالب من مدرســة Moulin D’or
ــة  ــري واملحب ــاء والخ ــر بالعط ــة تثم ــاءات املتنوع ــى هاللق منتمن

ــع. ــة للجمي ــة الدامئ والربك



مندويب الربامج : 
الياس طوق، مرياي زغيب، جانيت مطر، جيسيكا رحمة، جييس 
السخن،  رضا  جرجس،  تانيا  غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل، 
زغيب،  ليى  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان 

أنطوانيت أيب رزق، نايال تامر، رانيا أسمر.

قسم املراجعة والتحرير: 
كرمل الخوري، مادونا سامحة. 

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

عيلتـنـا أخبــار 
يلي بشهر متوز وآب 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

عبري مسعد 
ديانا ناكوزي
القوبا جويل 
رامونا حداد 
الياس طوق
غاييل واكد

الياس بو جربايل
ساميون كايت

ماغي أيب نخلة
كارين فهيم

ساندوكان الخوري
كريستال عباس

جيزيل كرم 
باميال فهد

جوهينا ساجي

جوانا جدعون
نهى برشا

كاترين قرقفي
ريتا عقيقي
سابن غانم

جويل رسكيس
يارا غزال

ميشا باخوس
هبة بو حيدر

ماغي مدّور
مارتن بو جربايل
ماريا بو سعدى

ريتا معلوف
زهوى برك

الرا ضو
فالريي حكيّم

  1 متوز
  2 متوز
  3 متوز
  4 متوز
  5 متوز
 6 متوز
13 متوز
14 متوز
15 متوز
16 متوز
18 متوز
21 متوز
24 متوز
25 متوز
27 متوز

  1 آب
  2 آب
  2 آب
  4 آب
11 آب
12 آب
14 آب
15 آب
15 آب
17 آب
18 آب
26 آب
27 آب
28 آب
28 آب
30 آب
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أهـا وســهاً
"رميــي خطــار" فــرد جديــد بيناتنــا 

وبعيلتنــا بســيزوبيل-كفرحونة. 
»رميــي« هيّــي املســؤولة الجديــدة 
- جزيــن،  الدائــم  املعــرض  عــن 
زمــان  مــن  مــش  معنــا  بلّشــت 
كتــري، تعرّفــت علينــا، عــى رســالتنا 
وشــبيبتنا  وأهدافنــا باملؤّسســة. 

مــن بعــد فــرة التدريــب بــن ســيزوبيل-عن الريحــاين وســيزوبيل-
ــي«  ــتلمت »رمي ــغل، اس ــم الش ــّم تقيي ــا ت ــد م ــد بع ــن وأكي جزي
مهامهــا الجديــدة وأكيــد الحــامس بعيونهــا والطمــوح للنجــاح 
مبوقعهــا مرســوم بطريقهــا. مــن قلبنــا منقلّــك أهــال وســهال فيــي 

ــا. ــوارك معن ــتمرار مبش ــاح واإلس ــك النج ــا ومنتمنال بعيلتن

ما مننــى نلفت النظر ونخرّبكن عن

املعــرض الدائم يف منطقة جزين
الــي بيوقــع بشــارع الســّد الــرايث وســط كتــري مــن املحــالت 
التجاريــة الــي هيّــي مقصــد لكتــري مــن أهــل جزيــن والســواح 

وشــأنو شــأن أهــم مراكــز البيــع. 
خاصــة  تــذكارات  مونــة،  مــن  منتوجاتنــا  بضــّم  مركزنــا 
ــوالدة  ــراس وال ــامد، األع ــة،  الع ــل األول قربان ــبات مت باملناس
فضــالً عــن املناشــف، الرشاشــف، الشــوكوال، البســكويت... 

ــا. ــغل ايدن ــا وش ــن إنتاجن ــن م وكلّ
منكــن منتمنــى تشــّجعونا، تســاعدونا وتكونــوا حّدنــا، وأكيــد 
ــن أن  ــهر م ــا أش ــهلة ومعرضن ــق س ــا... الطري ــا مبركزن تزورون

ــن منســتمر. ــرب ومبحبتك ــن منك ــن... فيك ــرّف. ناطرينك يَُع

فريق عمل ســيزوبيل - كفرحونة


