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همزة وصل
        نرشة إخبارية شــهرية           حزيران 2018
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L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء

تكريــم لجمعّية متّيــزت بخدمة  ومرافقة العائلة...
ــة، وملناســبة عيــد األب، إىل  دعــا مكتــب راعويــة الــزواج والعائلــة، الدائــرة البطريركيــة املارونيّ
قــداس إحتفــايل ترأّســه الكاردينــال مــار بشــارة بطــرس الراعــي يــوم األحــد 17 حزيــران 2018 
ــة  ــة العائل ــة ومرافق ــزت بخدم ــات متيَّ ــات وجمعيّ ــاً لعائ ــريك، تكرمي ــّرح البطري يف كنيســة ال

ــل الســيزوبيل.  وبلســمة جراحهــا مث
ــا صــايف التــي ناضلــت  ــت مؤسســتنا »الســيزوبيل« مــن خــال شــخص الســيدة فادي وقــد كُرَِّم
ــع  ــا هــذا، وهــي تتاب ــى يومن ــة التأســيس وحت ــذ بداي ــزل مــع الســيدة إيفــون شــامي من ومل ت
ــاة،  ــات وضغوطــات الحي ــم »ســّت البيــت«، رغــم صعوب ــا مري ــق العمــل مبباركــة أّمن مــع فري
العيــش بتحّديــات يوميّــة لتأمــن أفضــل خدمــة  لألطفــال والشــبيبة املصابــة بإعاقــة وعائاتهــم.

وهــذا مّم جاء من كلمة التّعريف عن مؤّسســتنا خال الحفل:
»ســيزوبيل التــي أّسســتها إيفــون شــامي عــام 1976، قامــت بــكل 
الخطــوات املمكنــة لتقديــم خدمــة متكاملــة تهــدف اىل مســاعدة 
ــركاء  ــم ك ــة عائالته ــة ومرافق ــات الخاص ــال ذوي اإلحتياج األطف
ملواجهــة تحّديــات الحيــاة. فقــد عملــت مؤسســة ســيزوبيل بجهــٍد 
عــىل قــدِم املســاواة مــع عنــارص املجتمــع كلهــا لإلعــراف بقيمــة 
وباحرامهــم.  وبكرامتهــم  الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  األطفــال 
تعتنــي بأكــر مــن 1400  طفــل ســنوياً. ويــأيت هــؤالء األطفــال مــن 
ــب بهــم بغــّض النظــر عــن  كل املناطــق يف لبنــان وخارجــه، ويُرحَّ

ــم.« ــم أو خلفّيته ــم أو دينه ــم أو مجتمعه عرقه
هنيئًــا للســيزوبيل، ألــف مــروك للســيدة فاديــا صــايف ولفريــق العمــل، وللذيــن آمنــوا وســندوا 
ــم  ــق. ومــن هــذا التكري ــّدم العطــاء، والتوفي ــد مــن النجــاح، التق ــن لكــم املزي ــة، متمّن القضيّ

ــز، إىل تكريــم آخــر... املميّ
نشــكر أبانــا الّســموي وأّمنــا »ســّت البيــت« عــى مرافقتهــم لنــا بــكل خطواتنــا إلنجــاح رســالة 
ــارة يف ســبيل خدمــة أكــر  »إيفــون« يف الســيزوبيل ومــن أجــل مواصلــة العطــاء والجهــود الجبّ

عــدد ممكــن مــن األطفــال املصابــن بإعاقــة وأهلهــم واملجتمــع... 
كــم نتمّنــى مــن كل أفــراد فريــق العمــل، أن يكونــوا عونًا دامئـًـا لإلدارة من أجل اإلســتمرار باملســرة 
وأخــذ املؤّسســة دامئــاً نحــو األفضــل، تقديــم كّل مــا هــو مفيــد لتطويرهــا، والحفــاظ عــى األمانــة.
كاترين قرقفي - قســم اإلدرة
مادونا بارد - قســم اللوجستي
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أخبار والدنا وشبيبتنا

 Mercredi 20 juin, bienvenue au festival
canadien des tulipes
 C’est dans une ambiance festive, tout en couleur, qu’on a
 célébré l’anniversaire de 8 de nos enfants et jeunes ainsi que
 la fête des pères. Les célébrations ont été suivies d’un bon
 moment de convivialité entre les éducateurs, les enfants
 et les parents au moment du déjeuner. La joie, la bonne
   humeur et la positivité régnaient dans la salle.
Quoi de plus beau que de clôturer cette année en beauté !!

Unité des chouchous

املزارع النشيط
ــا. خــال األســبوع املــايض  ــا ورونقه ــة نكهته ــة تعليميّ ــكّل حّص ل
تعرّفنــا عــى املهــن ومــن أبرزهــا مهنــة املــزارع. ومــا فينــا نتعلـّـم 

ــق ونختــر. مــن دون مــا نكتشــف، نطبّ
بحيويّــة ونشــاط تحّضنــا وانطلقنــا عــى جنينتنــا. نكشــنا، زرعنــا 

واســقينا حتــى نخــّي جنينتنــا تتجــّدد بالجــمل.

وحدة اإلعاقة الفكريّة

TURKEY & CHEESE SANDWISH
نعمــل  منحــب  ســنة  كل 
مــن  لوالدنــا  نشــاط متويــي 
خــال بيــع »تونــا ســندويش«، 
ــا«  ــا »التون ــنة غّرن ــس هالّس ب
ســندويش  نحــّض  وقررنــا 
»Turkey & Cheese« بهــدف 
لصفوفنــا.  مكيّفــات  تأمــن 
ملســاهمتكن  نشــكركن  بدنــا 
معنــا ولدعمكــن الكبــر إلنــا 
حبيّتــوا  تكونــوا  وانشــالله 
إيدينــا... شــغل  الســندويش 

وحدة اإلعاقة الجسديّة
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أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

تثقيفية  زيارة 
Education integrée بهــدف تعرّفنا عى مهام الدفاع املدين بحّصة

الــي بتدمــج أهــداف تربويـّـة مــع أهــداف تأهيليّــة، توّجهنــا، نحنــا ّصــف 
»أصدقــاء وينــي«، نهــار الثاثــاء لزيــارة مركز الدفــاع املدين مبنطقــة جعيتا.  
اســتقبلونا الشــباب أحــى اســتقبال ورشحولنــا عــن وظيفــة كل املعــّدات 

املوجــودة عنــدن. أّمــا الفرحة الكبــرة كانت 
بــس حضنــا كيــف بطّفــوا الحريــق باآلليّــة 
ــاع املــدين. ــرة املخّصصــة للدف الحمــرا الكب

منشــكر زماءنــا  الــي ســاندونا لتســهيل 
ــاع  ــباب الدف ــكر ش ــم منش ــارة ك هالزي

املــدين فــرًدا فــرًدا.

وحدة اإلعاقة الجسديّة

مشوار آخر السنة
ــا  ــا غــر القديــس رشبــل يعطين ــام الســنة الدراســية مــن إلن بخت

  .Colonieبركتــو تــا نرجــع نــوّزع فــرح، محبّــة ونشــاط بالـــ

وحدة التوّحدوحدة التوّحد

National Day... عىل طريقتنا
»Togo« مــن  ضيعــة  خلقنــا  الدراســية،  الســنة  أّول   مــن 

ــا  ــة وزيّن ــيقى األفريقي ــام املوس ــى أنغ ــا ع ــا بالـــTED. رقصن عّن
ــة. ــات املتنّوع ــوة والحيوان ــة الحل ــع الطبيع ــنا م ــا وعش صفوفن

ــا حفلــة وداعيــة مــن وحــي  وبآخــر جمعــة مــن هالســنة، نظّمن
األجــواء األفريقيــة واألكل الــي مشــهورين فيــه. طبخنــا، ورقصنــا 
واجتمعنــا كلنــا عــى نفــس الطاولــة تــا نتشــارك بأشــهى األطبــاق 

الــي حضناهــا بإيدينــا.
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زيارة غري شكل
ــة  ــس - القليع ــار جرج ــة م ــذ مدرس ــا تامي ــا زارون ــد م ــن بع م
الســنة املاضيــة وتعرّفــوا علينــا، حبّــوا يدعونــا لنقــّي نهــار 

مميّــز عنــدن مبدرســن. 
اســتقبلونا بألــف أها وســها وترويقــة مناقيش شــهيّة، ومن بعدا، 
ــة  الكتــر مــن النشــاطات طبعــت هاليــوم مــن األلعــاب الرتفيهي
ــر وأســئلة مهضومــة. املشــاركة  ــة، رقــص وأغــاين، حزازي والرياضي
والتعــاون بــن والدنــا ووالد مدرســة مــار جرجــس كانــت مميــزة 
والفتــة وعاشــوا بالفعــل متــل مــا قالولنــا التجربــة عــن موضــوع 
ــي".  ــف عن ــر املختل ــرام اآلخ ــن "اح ــنة ع ــاروه هالس ــي اخت ال

من قلبنا منشــكرن عى اهتممن فينــا ومنتمّنالن كل النجاح.

فريق عمل الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

مــن ما بيعرف طعمة متّو
الــي مــش دايــق مــرّب املشــمش مــن شــغل الســيزوبيل بيكــون 
ــرب  ــّرر امل ــد ويك ــو، وال بكــون جــرّب يعيّ ــا بيعــرف طعمــة متّ م
الــي بتصنعــو إمنــا وســتنا بالبيــت، وبــذات املواصفــات، النظافــة، 
ــوج مــرب  ــع منت ــا تصني ــي الزم يرتكــز عليه ــة واألصــول ال التقنيّ

املشــمش وميكــن أكــرت.
وألنّــو الطلــب علينــا كبــر، اشــرتينا ملوســمنا الســنة طــون ونــص 
مــن فاكهــة املشــمش. وألنـّـو هدفنــا واحــد : املنتــج األفضــل عــى 
كّل األصعــدة، تعاوننــا كلّنــا ســوا، نحنــا الشــبيبة واملتطوعــن 
والســتّات العامــات باملطبــخ لنقــّدم املطلــوب بأقل وقــت ممكن.

األوليّــة،  املــواد  بيســتقبلوا  الشــبيبة   : بتقــول  االســرتاتيجية 
ــم مننتقــل  ــح ومــن ث ــوزن الصحي املســؤول بيســتلم وبيعطــي ال
ملرحلــة الغســيل والتعريــب الــي هّنــي مــن مهــام الشــبيبة. 
بعــد هاملراحــل الــي ســبقت بصــر دور الســتّات وهــون الدقــة 
 PHوالـــ Brixــة الســكر املطلــوب، أخــذ الـــ بالعمــل : وضــع كميّ
وإعطــاء الوقــت الــازم لتنضــج املــرب. ومــن بعــدا املرحلــة 

.Bain marinــث الســكب والـــ األخــرة حي
مشــوارنا مــع املنتــج طويــل بــس حلــو... منتعــب صــح بــس ملــا 

ــى  ــرب منن ــة امل ــذّوق طعم نت
ــا. ــدين ومــا فيه ال

وتتأكــدوا،  بكامنــا  توثقــوا  وتــا 
مــا إلكــن إال تقصدونــا وتطلبــوا 
هالطعمــة  وتختــروا  منتوجنــا 
الــي مــش موجــودة ويــن مــا كان.

خاليــة  مربّياتنــا  تنســوا،  مــا 
ــة  ــة وصحيّ ــواد الحافظ ــن امل م

وزغارنــا. لكبارنــا   100/100

مركز املســاعدة بالعمل - سيزوبيل كفرحونا
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Didgeridoo Day - Australia
Les petits aborigènes  nous  font découvrir les sonorités 
chaleureuses avec leurs instruments de musique : le 
Didgeridoo recyclé (instrument traditionnel en Australie).

Unité de Stimulation Précoce وحدة اإلعاقة الجسديّة

عالبيئة املحافظة 
ــا  مــا فينــا مــا نخّصــص نهــار خــال الّســنة تــا نعــرّف فيــه والدن
عــى أهّميّــة البيئــه واملحافظــه عليهــا وأثرهــا عــى حياتنــا 

وصّحتنــا ومســتقبل األجيــال القادمــة.
كرمــال هيــك، تجّمــع فريــق الـــPHP بامللعــب االريض، وحضنــا 
ــزاء، كّل  ــّدة أج ــن ع ــف م ــي مؤلّ ــار وثائق ــار وزغ ــوا كب ــا س كلن
ــة : الهــوا، املــّي،  ــق بالبيئ ــه بتتعلّ ــة معيّن جــزء بيحــي عــن ناحي
بتجــاوب وتــرشح  كّل مربّيــة عــم  كانــت  وأكيــد  الَخضــار... 

ــا. ــوا والدن ــي طرح ــاؤالت ال ــئله والتّس األس

أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

وحدة اإلعاقة الجسديّة

كرمس تربوي
خلّصنا الســنة الدراســيّة، واقرتبت امتحانات نهاية الّسنة... 

ألنّــو الــدروس كتــرة، قّررنــا نراجــع مــن خــال كرمــس بيتضّمــن 
ألعــاب تربويــة بتشــمل مــادة اللغــة الفرنســيّة لنكــون حارضيــن 

مراجعــة إلمتحاناتنــا...
ــيطر  ــمس كان مس ــة. الح ــاب تربوي ــن 6 ألع ــف م ــس تألّ الكرم
كــرت  ومــن  والدنــا،  وجــوه  عــى  واضــح  والفــرح  عاألجــواء، 
حمســن ربحــوا كل املراحــل وكانــت مراجعــة ُمثمرة،بعيــدة عــن 
التقليديّــة، فادتــن كتــر، رســمت الفرحــة عــى وجوهــن واألهــم 

ــية. ــة الفرنس ــوا اللغ ــن يحبّ خلّ



-6-

• عــى طريقتــو، »عــاء« حــّب يقــول Merci. اتّصــل بأصحــاب، 
حــّددوا العزميــة وكان اللقــاء مبطعــم البيلســان – جبيــل مــع 
ــا  ــت حــارضة معه ــوة، وكان ــة الدع ــود، صاحب ــدى عّب ــة ن املحامي
الدكتــور كوليــت الخــوري يوســف. تعرّفنــا عــى بعــض، تعّشــينا، 
رقصنــا، غّنينــا مــع الفروزيــات، وحّســينا ســوا شــو حلــوة الحيــاة. 

ــر نشــاطات.  ــة لكت ــا الخــرات وهالســهرة كانــت بداي تبادلن
ــوه  ــي حطّيت ــرح ال ــن الف ــر م ــر، أك ــر كب ــب، شــكر كت ــن القل م
بقلــب الشــبيبة بكتــر. حضوركــن، إهتممكــن، كرمكــن، تواضعكن، 
ــو مــع  ــا نلمــس ونشــوف إنّ ــي عندكــن... خلّتن ــة ال رسعــة البديه

نــاس متلكــن، شــبيبتنا والــدين بعــدن بألــف خــر.

• عــى تــرّاس FNJ بجنينــة الـــMilieu de Vie، مــع كل الشــبيبة، 
أطيــب منقوشــة صــاج بزعــرت وجبنــة.

CAT حزيران، شــهر عمران مع شبيبة
بدايــة الصيــف مبركــز املســاعدة بالعمــل CAT إلهــا غــر نكهــة. 
مــع الشــبيبة بتحــى الجلســات، الرحــات واملشــاريع ضمــن 

ــدريس.  ــدوام امل ــارج ال وخ
ــة كل  ــن، قبــول اآلخــر، أهميّ املســرة يلــي عملوهــا : قبــول حال
ــاهموا  ــم يس ــاة... ع ــّن للحي ــه، ح ــو في ــع وإنخراط ــرد باملجتم ف

ــن. ــع إل ــر نظــرة املجتم بإنجــاح هاملشــاريع وتغي

حزيران كان شــهر عمران، رح نخّبكن معنا شــو صار :
• اإلفتتاحيّــة كانــت بجلســة إفطــار بـــStéphano – جبيــل، عــى 
ــا  ــينا ورشبن ــاب. تعّش ــاب واألحب ــوا األصح ــاء« اجتمع رشف »ع

األنخــاب بعيــد ميــاد نــدى وعــاء.



-7-

Action sociale de groupe

Groupe Art thérapeutique Mardi 12 juin 2018
 Chacun rencontre dans sa vie, des occasions d’être plus ou
 moins triste, de traverser des périodes difficiles qui nous
 poussent à réfléchir sur notre cheminement personnel;
 Épisodes de déprime, de dépression, s’inscrivent dans un
 mal-être, une tristesse occasionnelle ou durable; on vit sa
 vie en étant détaché, comme dans une pièce de théâtre.
 C’est un début d’une expérience qui ne se termine pas.
 Même si c’est la clôture mais on se retrouvera l’année
 prochaine pour en continuer avec un bagage diffèrent.
 Dans l’art thérapeutique, il est important d’avancer
 lentement, d’exprimer des émotions petit à petit, pour
 pouvoir se libérer de la situation de malaise dans laquelle
 la personne se trouve, en comprenant ce qui se joue en
soi pour agir et devenir créateur de sa vie.

 L’objectif de cette séance est de créer un objet spécifique
 comme souvenir et l’amener avec eux à domicile.
 Les 10 mères participantes étaient capables d’exprimer
 par l’art des sentiments positifs, d’apaisement et de
  soulagement pour rendre l’objet plus utiles.

Groupe Fratrie : »Et Moi dans tout ça«
Samedi 23 juin 2018

 Dans un objectif de sensibilisation et d’information,
 nous avons clôturé l’année par une réunion avec les
 parents. Le nombre était 16 parents participants. Nous
 avons  présenté le programme et les activités qui ont été
travaillé durant l’année ainsi que  le vécu des enfants.

 Les parents étaient très intéressés et dynamiques, ils
 ont exprimé l’importance du groupe et le changement
qu’ils ont réalisé durant l’année avec leurs enfants.

  Nous leur avons demandé de sensibiliser d’autres
 familles et nous avons recueilli leurs attentes pour
l’année 2018-2019.

 A la fin, nous avons entamé le sujet du camp d’été qui
va avoir lieu du 26 au 29 juillet 2018.

• الســبت 30 حزيــران، عــا بقاعكفــرا رحنــا. عنــد »تريــز طنــوس«  
ــة  ــا صبحيّ ــل CAT) عملن ــاعدة بالعم ــز املس ــبيبة مرك ــن ش (م
وعــا إمهــا شــّقينا. زرنــا بيــت مــار رشبــل، بكنيســتو صلّينــا، بخــور 

وزيــت مــن عنــدو حملنــا. 
ــة، مــن بعــدا،  ــة ورشبنــا مــن املــّي النقيّ نزلنــا عاملغــارة العجائبيّ
وّدعنــا »تريــز« ورحنــا كــزدورة عــاألرز. الغــدا كان مبطعــم 
Capri، الشــبيبة اختــاروا غداهــن عــى ذوقــن، كانــوا كتــر 
منظّمــن، مرتّبــن ومبســوطن، باملجتمــع كتــر مندمجــن ونظــرة 

ــة. ــى خدم ــة وأح ــرتام، محبّ ــة إح ــن مليان ــاس تجاه الن

الوقــت الحلــو بيمــرق برسعــة، وبطريــق الرجعــة، الشــبيبة 
عــّرت عــن فرحهــا بهالنهــار :

إليان ومريم طنوس : شــكر كبر عاملشــوار الحلو، بدنا نعيدا.
جــاد أبــو حيــدر عــّر عــن فرحــو وقــال : ليــى، أنــا كتــر مبســوط.
كيفــن جبــور عيون مضواية مــن الفرح والضحكة مــا فارقت وّجو.

جــاد مــايض كان بهالنهــار برسعــة عــم يجــاوب ومشــاركته كانــت 
كتــر ملفتــة.

ومهــّذب،   Gentleman الكتــر  الشــاب  نخــول  أيب  أنطــوين 
ــو. ــة تّرف ــو وطريق ــاه الـــMaitre بتهذيب ــت إنتب ــم لف باملطع

ماغــي عــون فرحــت كتــر بلقــاء »تريــز« وأهلهــا وأطيــب 
Nescafe رشبوا ســوا. 

بإنجــاح  ســاهم  شــخص  لــكّل  القلــب  مــن  شــكر  بالنهايــة، 
ــرّب هــّوي بيــويف  ــا منقــّدر كّل الجهــود، بــس ال هاملشــاريع. نحن

كّل إنســان تعبــو، هــّوي بيعــرف بقلــب كل واحــد شــو يف.

ليى زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

حزيران، شــهر عمران مع شــبيبة CAT  - تابع

 Département du Service Social
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التمويلّية نشاطاتنا 
* نظّمــت لجنــة املتطوعــات غــذاء يف نــادي "ال مارينــا" – ضبيــه 

يف 5 حزيــران 2018. وقــد متيــز هــذا النهــار بالفــرح واألُخــّوة.
ــز مبشــاركة  ــد متيّ ــيدة، وق ــن 300 س ــر م ــذا النشــاط أك ــارك يف ه ش
الفنانــة الشــابة "نغــم" التــي أضفــت بصوتهــا الجميــل فرًحــا ورونًقــا 
خاًصــا، وبعزفهــا الرائــع عــى الكــمن ســحراً وتألّقــاً حــاىك كل الحضــور.

ســاهم بإنجــاح هــذا النهــار ثــاث 
: ممّولــن 

وخمس مساهمن :
  AXA Insurance & Reinsurance, BLOM Bank, BML, 

Municipalité Ain El-Rihani

وقــد ُوزِّعــت لــكل ســيدة هدايــا رمزية من قبــل الــرشكات التالية :
 Access Home, Tchibo Café, Nivea, ARUBA, Eau Talaya : Bouteilles

d’eau, Maatouk Café, Domo, Obegi - Henkel - Persil  MEPTICO 3 In 1

 * SESOBEL est plus qu’un
 simple terrain de stage,
 SESOBEL est une grande
 famille. Dans cette
 famille, j’ai pu grandir,
 apprendre de nouvelles
 choses, m’évoluer et
 m’évaluer, tomber mais remonter grâce au soutien et
 support des diffèrents membres de cette famille.
 C’est pourquoi, je tiens à les remercier sincèrement,
 commençant par la Direction, et surtout »Mme Fadia
 Safi« qui m’ont accueillie chaleureusement dès le premier
 jour. Puis, l’équipe et surtout ma superviseur »Mme
 Mireille Zgheib« qui m’a accompagnée et soutenue
 tout au long de ce merveilleux parcours. Pour arriver
 aux enfants et les jeunes qui m’ont appris que la vie de
 chacun, fut–il lourdement handicapé, vaut d’être vécue
 comme une fête, car l’Amour est le plus fort que tout.
 Enfin, les familles que j’ai pris en charge et qui m’ont
 montré, grâce à leur façon de vivre, que malgré tous
 les problèmes, la vie demeure et chacun est appelé à
 grandir et s’accomplir.
 Grace à vous tous, je quitte qujourd’hui avec une
 nouvelle valise beaucoup plus importante que celle que
 je suis venue avec.
Merci bien et au revoir...

 * Durant ces 4 mois de
 stage au SESOBEL, j’ai
 fait un grand pas dans
 mon parcours personnel
 et professionnel pour un
meilleur développement.

 J’ai commencé à percevoir
 mes qualités et mes compétences en tant qu’une future
 professionnelle.  Je me défie et je suis fière de tous les
 changements effectués tout au long de cette période.
 Dans ce terrain de stage, j’ai compris vraiment c’est quoi
 la dignité humaine et qu’être diffèrent c’est-à-dire être
distingué.
 Cette évolution est due au support de toute l’équipe de
 travail et surtout ma superviseur (Mme Carla Chamoun).
Je ne peux pas vous remercier autant qu’il faut.

  Merci pour m’aider à comprendre que :
 »Posséder signifie souvent acheter pour avoir en
 mains. Alors que donner signifie souvent offrir nos
valeurs pour le bien etre des enfants et leurs familles«.

Rita Al-Khoury
 Stagiaire Assistante sociale de l’Université Libanaise

Indira Zgheib
 Stagiaire Assistante sociale de l’Université Libanaise

Témoignages
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جانيت مطر - قسم التسويق

نشاطاتنا التمويلّية - تابع
القـّديسة تريزا الطـفـل يسوع تُخـرنا أّن الله كان يقـول لها دائـًم : »إعـطني دائـاًم وال تشغـيل نفسك بالنـتائج«.

إختتمت لجـــنة الّشـــابات بالسيزوبيل نشاطاتـــها لهذه الســـنة، بعـــشاٍء سنوّي اكتى حـــلّة جـديـــدًة ومـميّـــزة عى شاطئ البحـــر، ليـلة 20 
حزيران 2018 يف Bar National ذوق مـصبـــح. 

أجـــواء من الفـــرح، األخـــّوة واملحـــبّة ســـادت بن املشاركـــن، من أصحـــاب، مساهـمـــن وأوفـــياء لقـضيّـــة أطـفـالنـــا وشبـيـبـتـــنا، حـــيث 
أُضـيـئـــت الفـوانـــيس عى إسم كّل ولـــد من أوالدنـــا، وأُطلـقـــت لـتَـُشـــّق الّســـمء حـاملـــًة معها األمـانـــي والّصلـــوات إىل رّب الســـموات، 
ــرة شهدت عى جـهـود اللّـجـــان يف سـعـيـهـم لتحـقيـق رسـالتـــنا، فـيخـّصـونهـم بكّل  لحـيـــاٍة أفـــضل ملـــؤها الرّجـــاء. فـكانت لـوحـًة مـؤثِـّ

تـفـصيـــل بـصـــورة، بكـــلمة أو بـوثـائـقـي مـصـــّور، أو حتّى بـفـكـــرة مـمـيّـزة ...

  Fawaz Holding, Bocti, Kassatly Chtaura, Trim
  La Valeur, Ets Bahige Abdelnour, RIM Water,
Interbrand, Supermarket Achrafieh, Storium Saliba

شــكراً لكّل املؤسســات والرشكات املمّولة 
ــاء: ــذا العش ــاح ه ــاهمت بإنج ــي س الت
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عيلتـنـا أخبــار 
يليل بشهر أيلول 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

شــو حلو تعاوننا مع بعض
وال مــرّة منكــون بفــرتة ضغــط بالشــغل إاّل مــا منتفاجــأ 
بــكل طابــق الرابــع، فريــق العمــل وشــبيبة مركــز املســاعدة 
بالعمــل، كل واحــد عــى طريقتــو ولــو بحّصــة الـــBreak،  عــم 
مبّدلنــا إيــدو تــا يســاعدنا بتوضيــب تقريبــاً 1000 رســالة 

للعرابــن الفرنســيّن.
ــد عــن عيشــنا كأفــراد  ــا البعــض بتأكّ ــا ومســاندة بعضن دعمن

عيلــة متــل مــا كانــت داميــاً توّصينــا »إيفــون«. 
ــعار  ــل ش ــى مت ــالله نبق ــن  وانش ــد منك ــكل واح ــر ل ــكر كب ش
الســيزوبيل، شــمعة بتســند شــمعة تــا نضــّل ســوا شــعلة مضّوايــة.

جورجيت أواقيــان - برنامج التبّني الخارجي

دوال فخري

جانن جريج

جاك ابراهيم

آغات فهد

الحشاش جورجيت 

جفري نادر

ميشلن كرم

أنطوانيت أيب رزق

مادونا سمحة

لودي رزق

رندا عبد النور

ماغي عقيقي

عقيقي جورجيت 

ساندرا سامل

مياد حشيمي

فاتن رزق

األشقر أنطوانيت 

ليليان خويري

أنياس مسعد

جيسيكا رحمة

لودي أيب راشد

سايد نعمة

إيي الحلو

  1 أيلول

  1 أيلول

  1 أيلول

  4 أيلول

  5 أيلول

  6 أيلول

10 أيلول

14 أيلول

14 أيلول

14 أيلول

17 أيلول

17 أيلول

17 أيلول

17 أيلول

21 أيلول

24 أيلول

24 أيلول

25 أيلول

25 أيلول

26 أيلول

26 أيلول

28 أيلول

29 أيلول

مندويب البامج : 

الياس طوق، مراي زغيب، جانيت مطر، جيسيكا رحمة، جييس 

السخن،  رضا  جرجي،  تانيا  غرييش،  دويل  عازار،  جويل  خليل، 

زغيب،  ليى  خويري،  ليليان  شحود،  مانويا  سنكري،  حنان 

أنطوانيت أيب رزق، نايا تامر، رانيا أسمر.

  قســم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا ســمحة. 

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

فَـــّن التحّدي ابلّرجاء

L’art de défier dans l’espérance


