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همزة وصل
        نرشة إخبارية شهرية           أيلول وترشين األول 2018

من أقوال إيفون شامي: 
ماذا أريد أن أعيش ؟
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مع يسوع وعىل مثاله؟ بكل صدق 
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Vow of Love

أكــر عطّية هي املحّبة...
»أحــىل شــعور ملـّـا ترجــع عــىل بيتــك... بالبيــت صحيــح يف شــغل وتعــب، مشــاكل، صعوبــات 

ومســؤولّيات، بــس بالبيــت يف صــدق، يف محبــة وإميــان...«   غــادة طّنــوس

بهذا الشــعور رجعنا وابتدينا سنتنا...
ــدة، إطــاق  ــاح الســنة  الجدي ــة  إلفتت ــا العيل ــة إجتمعــت فيه ــا  وقف ــول، كان إلن ــار 18 أيل نه
شــعار الســنة، تكريــم وشــكر زماءنــا يــّي التزمــوا املســرة بالرســالة مــن 35-30-25-20-15-10 

ســنة، وإســتقبال زمــاء جــداد بقلــب عيلتنــا.

» إّن العطّيــة األكــر التــي بإمكاننا أن نقدمها لبعضنا البعض هي املحّبة« البابا فرنســيس
ــا  ــع بعضن ــش م ــط عي ــده من ــايف، لنعتم ــا ص ــيدة فادي ــه الس ــنة، إختارت ــعارنا لهالس ــدا ش هي
ــاء  ــام لإلصغ ــة، باإلهت ــا مــع بعــض بنظــرة رحوم ــا وتواصلن ــك مــن خــال تفاعلن البعــض وذل

ــاة.  ــا بالص ــل بعضن ــجيع ونحم ــا للتش ــون كامن ــض، يك ــا البع لبعضن
ــات  ــأين كل ــاروا بت ــني، بيخت ــاس ملتزم ــوف ن ــو نش ــر حل ــيس : كت ــا فرنس ــال الباب ــا ق ــل م مت

ــم... ــوء التفاه ــي س ــمح بتخطّ ــات، بتس وترصف
كل كلمــة منقولهــا أو تــرّصف منقــوم فيــه، الزم يكــون عــم يعــّر عــن حنــان، مســامحة ومحبّــة 

األب، وهيــك تواصلنــا بصــر يحمــل قــوة اللــه، وبيتنــا بصــر مــكان لقــاء وتأّهــل متبــادل.
»ليــس للمســيح جســد ســوى »أنــت« ، إنـّـك العينــان اللتــان بهــا ينظــر برحمــة إىل هــذا العــامل، 
إنــك القدمــان اللتــان بهــا ميــي ليصنــع الخــر، إنّــك اليــدان اللتــان بهــا يبــارك املســيح هــذا 

العــامل«، مثــل مــا بتقــول القديســة تريزيــا األفيليّــة.

وضعنــا كل أهدافنــا وطلباتنــا وشــكرنا بــني إيديــن بيّنــا الســاوي، مــن خــال الذبيحــة اإللهيّــة 
ــال  ــن خ ــع األب م ــب م ــة الح ــش عاق ــة عي ــى أهميّ ــوق ع ــاين ط ــا األب ه ــدد فيه ــّي ش ي
ــب  ــن الواج ــدة ع ــدق وبعي ــن الص ــر م ــا كت ــب فيه ــن القل ــة م ــن، عاق ــع األخري ــا م عاقتن

ــطينوس.  ــس أغس ــب القدي ــاً« بحس ــل قلب ــاً ب ــك كام ــب من ــه ال يطل ــرض، » ألن الل والف
» هــذه هي وصيتي أن تحّبــوا بعضكم بعضاً ...دعوتكم أحّباء... 

أنــا اخرتتكم وأقتكــم لتذهبوا وتحملوا مثراً ويدوم مثركم، 
فيعطيكم األب كل ما تطلبونه بإســمي« يوحنا 12.

Ambiance de vie - دويل غريــي
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الّدار العمران

أهــال بهالطّلة أهال، أهال بهالعني الكحال...
ــن  ــار م ــس أّول نه ــادف ب ــا ص ــن األّول م ــني 1 ترشي ــار اإلثن نه
والّشــبيبة  األوالد  اســتقبال  نهــار  أّول  كان  ولكــن،  هالّشــهر، 
باملؤّسســة مــن بعــد العطلــة الصيفيّــة. وألنــو هالّســنة موضوعنــا 
ــزّي التقليــدي  ــا بال هــّوي اكتشــاف بلــدان ٱســيا، اســتقبلنا اوالدن

ــيّا. ــني وروس ــيا، الّص ــان، أندونيس ــأردن، الياب ل
ــة  ــا بحفل ــا وكّملن ــش نهارن ــة بلّ ــوق وبضحك ــرح، بش ــة وف هيص

ــار. ــار والزغ ــوه الكب ــمة ع وج ــمت البس ــزة رس مميّ
للــكّل منقــول انشــالله بدايــة ســنة موفّقــة وســّت البيــت تبــارك 

ســنتنا.

القسم الرتبوي
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أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

شو حلوي الرجعة
ــر وفرحــة واضحــة  ــول مــا كان نهــار عــادي، بإشــتياق كب 24 أيل

ــة.  ــة الصيفي ــا مــن بعــد العطل عالوجــوه رجعــوا والدن
ــمية  ــن الرس ــة جزي ــذ إبتدائي ــع تامي ــاركنا م ــار تش ــدا النه بهي
باأللعــاب املميّــزة الــي كانــت ناطرة الــكل : ألعاب تحــّدي، ألعاب 
تركيــز وتلويــن العلــم اللبنــاين وغرهــا مــن النشــاطات الرتفيهيــة. 
للمدرســة  كاريتــاس  فريــق عمــل  زيــارة  كــان  مننــى  مــا 
النظافــة وكيــف بيعتنــوا  الــي رشحــوا لوالدنــا عــن أهميــة 
عــن  عبــارة  هديّــة  تلّقــى  ولــد  وكل  الشــخصية  بنظافــن 
أكــرت وأكــرت.                                                                    بحالــن  ليهتّمــوا  أغــراض  بيحتــوي عــى  كيــس 
بإســم فريــق عمــل جزيــن منتمنــى ســنة حلــوة ومباركــة للجميــع 

مليانــة خــر ونشــاط.

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

ختامها مســك مع أيلول وترشين
متــل كل ســنة، شــهري أيلــول وترشيــن االول بكونــوا ختــام ســنتنا 
اإلنتاجيــة باملشــاغل املحميّــة بســيزوبيل كفرحونــة. بهالفــرتة 
ــا والــي عــى  ــة مّن منكــون عــم نســلّم كافــة املنتوجــات املطلوب
مــدار الســنة اشــتغلناها مــن كل قلبنــا وبــكل محبــة يــوم بيــوم 

وســاعة بســاعة.
ــا  ــي منصّنعه ــات ال ــّذ املربّي ــب وأل ــن أطي ــو م ــاح ه ــرّب التف م
مبشــغلنا  بهالشــهرين، إلــو نكهــة خاصــة عنــا نحنــا الشــبيبة 
ــن  ــق م ــو بالصنادي ــجر، منجمع ــن الش ــو ع ــروح منقطف ــو م ألنّ
ــنِيُ  ــا نســتفيد ف ــع عــى األرض ت البســاتني، وكــان منجمــع الواق

ــة. ــنة الجاي ــاح للس ــّل التف ــع خ لتصني
ــى  ــو ع ــاح ونقل ــع التف ــى جم ــرص ع ــا بيقت ــا م ــغلنا و دورن ش

مطبــخ التصنيــع، كــان نحنــا 
بالفــرز،  األكــر  الــدور  إلنــا 
والتحضــر  التقطيــع  الغســيل، 
بصــر  الطبــخ. هــون  ملرحلــة 
دور الســتات بالطبــخ والســكب 
لرجــع نســتلم نحنــا و نلــزق  
للبيــع  Labels ويصــر جاهــز 

الخاصــة. مبراكزنــا 

مــا رح ننــى نخركــن إنّــو بلشــنا نحــّر حالنــا ومركزنــا ملعــرض 
امليــاد وقّداســنا الســنوي الــي منتشــارك فيــه فرحــة العيــد 
ــن  ــتلزمات م ــان كّل املس ــيح و ك ــوع املس ــص يس ــاد املخل مبي
ــا  ــور ت ــرص الن ــم تب ــج ع ــة... وبرام ــة وزين ــوات خاصــة وعام دع

ــبة. ــا بهاملناس ــع من ــد املتوقّ ــون َع ق نك

وأكيــد إيدنــا بإيــد لجنــة ســيدات الدعــم الــي مــا بيحــى العيــد 
ــن ومســاعدتن   ــا ننكــر فضل ــا فين ــا، وم ــا ومعن إاّل بوجــودن حدن

بهيــك مناســبة مهّمــة إلنــا بالســنة.

مركز املســاعدة بالعمل - مشغل كفرحونة
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أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

* املثل بيقــول: محبّة األهل بتنتقل لأوالد...
شــكرًا »ماغــي بقاعــي« و»نــدى 
منصــور« ألنكــن نقلتــوا هاملحبّة 
ــّي  ــن »كارل« و»جــو«، ال لوالدك

انضّمــوا لعيلتنــا. 
منقلكــن أهــا وســها فيكــن يــا 
شــباب بوحــدة الشوشــو، زمــاء 
محبّــة  تشــاركونا  عــم  إللنــا 

ــنُي. ــام ِف ــا واإلهت والدن
باملحبّــة  تكــر  عــم  وحدتنــا 
والعــدد، منحــّب نقــول أهــا 
وســها كــان بـــ»دوال« و»ريتا« 
ــرة. ــا الزغ ــوا لعيلتن ــّي انضّم ال

والد:  ألهضــم  األكــر  واألهــا 
ــوس، كريــم جرايــل ورشبــل مطــر«. ــا الّشــايب، إيــي ونّ »جولي
إنشــاللّه هالّســنة تكــون ســنة مباركــة مليانــة محبّة وخــرات للجميع.
وحدة الشوشو

ــة أكــر اســتقبلنا والدنــا بوحــدة التدّخــل املبكــر  * بفــرح كبــر ومحبّ
لعيلتنــا  هالســنة  إنضمــوا  والد  وخاّصــة 
ســيزوبيل  وهّنــي »آيــة، ســوليني، جــاز، 

ســيمون، كاريــل،، لــني و جــورج«. 
فأهــا وســها فيكــن يــا زغارنــا الحلويــن بني 
ــأردن نتعــرّف  رفقاتكــن، ســوا رح نســافر ل
عــى مميّــزات هالبلــد مــن موســيقى، رقــص 

ومأكــوالت شــهيّة...

وحدة التدّخل املبكر

نّورتونــا
املرافــق  اســتقبلنا   CATبالـــ  *
ــل«  ــو جراي ــاس ب ــبيبتنا »الي لش
ــا،  ــا بـــصبايا جــداد »جوان ورّحبن
ماريــا ولــورد«. انشــالله هالســنة 
ــل كّل  ــن تحم ــن ومعك بحضورك

ــاط. ــرح  والنش ــب والف الح
مركز املساعدة بالعمل

بوحــدة  اســتقبلنا  هالســنة،   *
زميلتــني  الفكريّــة  اإلعاقــة 
ورىل  ملحــم  »غنــوى  جــداد: 
ــني  ــة املربّ ــوا لعيل ــاد« انضّم ع
مميّزتــني  وبنتــني  بســيزوبيل. 
»كلــوي  حيــاة  وكلّــن  زغــار 

ناهــد«. أيب  وتيــا  ديــاب 
بعيلتنــا  فيكــن  وســها  أهــا 

وفــرح.   نَِعــم  مليانــة  تكــون  هالســنة  وانشــالله 

وحدة اإلعاقة الفكريّة

Sortie Country Farm
Journée agréable et formidable au Country Farm, Ain 
El-Rihani, où on a pu entrer en communication avec les 
chevaux. La rencontre avec le cheval, le toucher et le caresser, 
a un rôle thérapeutique: provoquer une communication 
étroite, établir un contact et mobiliser les sens.
Quoi de plus beau de cette rencontre et faire un tour 
d’équitation en nature!

Unité des chouchous
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شــهر الزحمة يف مشغل الفندقية

أمــا مــن 15 لـــ 25 ترشيــن، كان األوبــرج عــم بضــّج بالــزّوار. الشــباب 
ــوا الخدمــة لزوارنــا الكتــار، مجموعــة مــن 12  كانــوا موجوديــن ليلبّ
شــخص : أطبــاء ومتخّصصــني مــن فرنســا، بلجيــكا وأملانيــا إجــوا عــى 

لبنــان للمشــاركة مبؤمتــر منظـّـم مــن جمعية"نويــد".
مــا كان هــنّي علينــا أبــداً نســتقبل جاعــة مــن هالنــوع وننظّــم كل 
ــبابنا  ــود ش ــس بجه ــياحي، ب ــن الس ــص برنامج ــا وباألخ ــن عن إقام
ــوا  ــة وحبّ ــن ناجح ــرت م ــن أك ــت أقام ــّدد كان ــل املتع ــق العم وفري
ــا ورســالتنا خاصــًة ابتســامة الشــباب الصبــح هنــي وعــم  كتــر جّون
ــع  ــه م ــل وتعاطي ــق العم ــاين فري ــة وتف ــى الرتويق ــتقبلوون ع يس
ــزوار. هنــي ومغادريــن، أرّصوا يحجــزوا إقامــة جديــدة ملجموعــة  ال
كــان مــن 12 شــخص بشــهر نيســان املقبــل وعــّروا عــن حاســن 

ــة. ــة املقبل ــر لهاإلقام الكب
ــا  ــدون م ــل ب ــق العم ــن فري ــرد م ــكر كل ف ــا بش ــق أن ــن هاملنطل م
أذكــر أســامي عــى جهــودن إلنجــاز هالعمــل املهــم. أمــا مــن ناحيــة 

تانيــة، مــن مهاتنــا كــان 
بهيــدا الوقــت تأمــني وخدمــة 
إســرتاحات القهــوة والغــذاء 
جمعيّــة  مؤمتــر  خــال 
»نويــد«، كنــا عــم نســعى 
لنؤّمــن  طويلــة  فــرتة  مــن 

ــل  ــالتنا وبالفع ــس رس ــي بتعك ــة ال ــن خدم ــاف وأحس ــل األصن أفض
نجحنــا مبهمتنــا وقدمنــا أفضــل مــا عنــا. بختــام الشــهر كان عنــا 
إســتقبال »مــدام جــرالك« )مدّربــة ومدقّقــة يف الرتبيــة املختّصة(ومتــل 
العــادة قمنــا بتأمــني إقامــة مريحــة إللهــا وســهرنا عــى كل حاجاتهــا. 
هالشــهر كان بالفعــل متِعــب جســديًّا ونفســيًّا  لكــن بشــغلنا مــع شــبيبتنا 
مننــى التعــب ومنعيشــوا بفــرح كبــر ألنــو مــا فيكــن مــا تكونــوا فرحانــني 
بحنيّــة »حنــان« ملــا تجــي لعنــدي بآخر النهــار وتقــّي : »نايلة نســيتي تاكي!« 
وعتــاين همــي. أّمــا هّمــة »جــاد« لـــّا يقــّي : »مــا تعتــي هــم أي يش أنــا 
بســاعدك« أو »ابراهيــم« بــس يقــّي : »ســلميها ألللــه«، أو »إيــي« ملـّـا يعمــل 
املســتحيل ليضحكني.مــع شــبيبتنا كل يوم وكل لحظة هي متعــة دامية وفرحنا 
هيــدا أكيــد رح ينعكــس عــى زّوارنــا الــي طبيعــي يفلـّـوا مبســوطني مــن عنــا.

ــهر  ــّميه »ش ــا نس ــة رصن ــغل الفندقي ــا مبش ــن األول عّن ــهر ترشي ش
ــاطات  ــزوار والنش ــئ بال ــون ملي ــم بك ــنة ع ــو كل س ــة« ألنّ العجق

ــيزوبيل. ــارج س ــوا وخ ــدة ج العدي
بأول الشــهر اســتقبلنا عدد من املتطوعني والزّوار بإقامة فردية باألوبرج.

العشــا  عنــا  كان  الشــهر   9
أصدقائنــا  لتكريــم  الســنوي 
باللجــان وكان لشــبابنا بهالليلة 
جــو  وأضافــوا  مميّــز  عمــل 
كتــر حلــو عــى هاملناســبة.

ورشة عمل

أول أســبوع مــن أيلــول شــاركت ســيزوبيل، ممثّلــة بــكّل مــن 
»ديــزي ضــو وجــوال القوبــا« بدعــوة مــن جمعيــة الشــبّان 
املســيحية "YMCA" بورشــة عمــل بــدار الصداقــة، كســارة، زحلــة. 
أنشــطة  تنظيــم  »كيفيــة  الكبــر:  عنوانهــا  العمــل  ورشــة 

ــة«،  ــة مختلف ــة اجتاعي ترفيهي
التنظيــم  تفاصيــل  كّل  مــع 
واملــايل،  اإلداريــة  اللوجســتي، 
املتطّوعــني  اســتقطاب  كيفيّــة 
ــخاص ذوي  ــج األش ــة دم وعملي
االحتياجــات الخاصــة باملجتمــع.

ــّدة  ــت بع ــة كان ــط العملي ــذ الخط ــق وتنفي ــة التطبي ــا عملي أّم
مؤسســات منهــا :

Urda – Greek Orthodox – Salam Association – SESOBEL 
نهــار الجمعــة 7 أيلــول كان النشــاط الرتفيهــي الريــاّض مبؤسســة 
ســيزوبيل. 12 ولــد اجتمعــوا بامللعــب وكان بانتظــارن فريــق 

ــان.  ــن لبن ــدا وبعــض املشــاركني م ــن فنلن YMCA  م
تــّم اللقــاء بــكّل تنظيــم وتطبيــق لــكّل النقــاط يــّي تــّم االتفــاق 

واملناقشــة عليهــا خــال األســبوع.
جــو مــن الفــرح والضحــك ســيطر عــى اللقــاء وكان لزوارنــا 
ــة  ــايف وجول ــا ص ــيدة فادي ــيزوبيل الس ــام س ــر ع ــع مدي ــاء م لق
باملؤّسســة، أكيــد تعرّفــوا أكــر عــى أقســام املؤّسســة ونشــاطاتها 

وأظهــروا اســتعدادن للتعــاون مبشــاريع باملســتقبل.
مبختلــف  للمشــاركة  أبــواب  بتفتــح  داميــاً  ســيزوبيل،  شــكراً 
ــم  ــد بتدع ــم األفضــل لشــبيبتها وأكي ــن أجــل تقدي النشــاطات م

املوظفــني والعاملــني مــن أجــل التطّــور والتقــّدم املســتمر.  

جويل القوبا - مدّربة الرياضة، دايزي ضو - قســم الزّوار نايا تامر - مشــغل الفندقيّة
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زّوارنا واملتطّوعني
"غريب شــو حلو اإلنســان يف مّنو أشكال وألوان
مفــّرق بــكل البلدان وعم يحيك من وين ما كان.

Bonjour بالفرنــي، Hello  باإلنكليزي
تشــني تشني عىل الصيني، تشــاو تشاو تشاو تشاو بالتلياين

عاللبناين" ومرحبا 
ــقف  ــت س ــني، تح ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــة األم ــع منظم م

ــا. ــاف بعضن ــن اخت ــي م ــى نغتن ــا حت ــيزوبيل، اجتمعن س
ــد قــوة،  ــا نشــوف كيــف االختــاف ولّ مــن قلــب الصعوبــة قدرن
ــادئ  ــون مب ــدر تك ــي بتق ــيزوبيل ال ــادئ س ــم ومب ــا ِقيَ وَجَمِعتن

ــكّل. ــم ال وِقيَ
خــرة مميّــزة جــداً ونهــار ناجــح 
بامتيــاز. كل واحــد فــّل آخــد 
ــو  ــن إنّ ــل، مآم ــعلة أم ــو ش مع

ــل. ــرا أفض بك

ليى زغيب - مركز املســاعدة بالعمل

الياس طوق - قســم الزوار واملتطوعني

Plateau Technique

Département Plateau Technique

Visite du Pr Barthélémy 
L’équipe de SESOBEL a accueilli le mercredi 19 
septembre 2018 Pr Barthelemy. 
Au cours de cette journée, 
Pr Barthelemy a fait la visite 
du nouveau bâtiment, 
notamment les locaux 
des enfants présentant 
un TSA )Trouble Spectre 
Autistique( et les salles destinées à la Thérapie 
d’Echange et de Développement. Une présentation de 
l’action du SESOBEL a été également effectuée, suivie 
d’une réunion avec la direction.

Elle a également rencontré deux familles et a consulté 
leurs enfants. Pr. Barthelemy a exprimé son entière 
satisfaction d’avoir rencontré l’équipe du SESOBEL, la 
félicitant du travail dont elle se charge et insistant sur 
le haut niveau de ses compétences.

Participation à la troisième université le 
vendredi 21 septembre 2018
Dans le cadre de la collaboration avec l’université Saint 
Joseph de Beirut, Mme Roula Issa Ayoub, a présenté 
lors de la 3ème université d’été pour l’autisme, un travail 
rééducatif interdisciplinaire entre orthophonistes et 
psychomotriciennes, sur les difficultés alimentaires 
chez les enfants autistes.
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نظّم ســيزوبيل »عشــاءه الســنوي« وذلك ليل الخميس 25 ترشين 
األّول 2018  يف The Legend نهــر الكلــب وكان عنــوان الســهرة 

"Growing Miracles - أكــر باملعجزات" 
افتُِتــَح العشــاء بالنشــيد الوطنــي ثــم تــاه نشــيد املؤّسســة 

وقدمــت الحفــل الزميلــة »ســابني غانــم«.
ألقــت الرئيســة واملديــر العــام الســيدة فاديــا صــايف كلمــة 
ــزات يف  ــة املعج ــن أهميّ ــا ع ــّرت فيه ــب ع ــة للقل ــب قريب ترحي

حيــاة اإلنســان وخاصــة للمؤّسســة وتطّورهــا.
بعــد ذلــك أحيَــت الفنانــة "ســمر" مــع فرقتهــا املوســيقية الحفــل 
ثــم شــاركها الغنــاء الشــاب "مــارون االشــقر" )أحــد شــبيبة 

ــو. ــم الج ــعل به ــاين أش ــة أغ ــيزوبيل( بثاث س
كلمــة معــرة عــن  الحــج«  »أنيتــا  لزميلتنــا  كان  ذلــك  بعــد 
أهّميــة تطــّور أوالدنــا ومســاهمة الحضــور بهــذا التطــّور لتصبــح 
الصعوبــات معجــزات. فأعطــت شــهادة عــن حيــاة الشــاب "جــو 
جــر" الــذي كافــح اإلعاقــة والصعوبــات لينــال جوائــز عــن كتاباته 
وأفــكاره وأنـّـه أصبــح يتقــن عملــه كمنّســق أغــاين. بعدهــا اعتــى 

"جــو" املــرح وقــّدم أفضــل مــا عنــده مــن مواهــب.

تحــت إرشاف إدارة ســيزوبيل نظّــم قســم التســويق مبســاندة 
القســم اإلداري واللوجســتي نهــار 9 ترشيــن االول لقــاء تكرميــي 
ألفــراد اللجــان الداعمــة : الهيئــة العامــة، مجلــس االدارة ولجــان: 
الســيدات، املتطوعــات، الشــابات، األهــل وســيدات جزيــن، 

ــزة. ــم املمي ــاهمني لعطاءته ــض املس ولبع
ــوق  ــاين ط ــاه األب ه ــايل أحي ــداس احتف ــن يف ق ــارك املدعوي ش
ــاه  ــة االنتب عــى طريقتــه املشــوقة واملؤثــرة فــكان الحضــور بغاي

ــداس. ــل الق ــة مراح ــام لكاف واالهت
ــدد  ــا ع ــب، قّدمه ــن القل ــهادات م ــداس ش ــذا الق ــل ه ــا تخلّ ك
مــن أفــراد اللجــان واملوظفــني املكرَّمــني، الــي عــّروا عــن واقعهــم 

ــا. ــم للســيزوبيل ولقضيته وإخاصه
عنــد انتهــاء القــداس، قّدمــت الرئيســة فاديــا صــايف إىل املكرّمــني 
هداياهــم بهــذه املناســبة، كــا نّوهــت الرئيســة بشــهادات 
امللتزمــني بفيلــم معــّر تخلّلــه عبــارات مميّــزة وصفــوا بهــا 
مســرتهم خــال ســنوات عملهــم ومحبّتهــم لــأوالد ولهــذه 

القضيــة االنســانية.
ــة تشــارك فيهــا الجميــع. باألخــر نشــكر  تــا القــداس لقمــة محبّ
»ســت البيــت« عــى كل مــن شــارك وســاهم  بإنجــاح هــذا 
اللقــاء ونطلــب منهــا الحفــاظ عــى كل فــرد مــن أفــراد اللجــان، 

ــّورة. ــارة ومن ــاء هــذه الشــعلة من ــني إلبق ــني وامللتزم املتطوع

السنوي العشاء  وقفة تكريم

جانيت مطر - قســم التسويق
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شهر الورديّة
الــرتيك  واألســطول  املســيحي  األســطول  بــني  حــروب  إثــر 
ومحــارصات ملــدن مســيحيّة يف إيطاليــا وعذابــات وقتــل ودمــار، 
ــا  ــن الباب ــة م ــبحة الورديّ ــاوة مس ــد ت ــاص إال عن ــأِت الخ مل ي
األّول  ترشيــن  شــهر  تخصيــص  فتــّم  املســيّحية،  والجاعــات 

بكاملــه لعبــادة مســبحة الورديّــة.
الــورد،  مــن  باقــة  هــي 
م ألّمـــنا مريم العذراء  تُـقـــدَّ
والعـــذراء  تكرميهــا.  يف 
يف  طلبــت  قــد  كانــت 
لـــورد،  يف  ظهـــوراتها 
وفـاطـيـا، وسـان دمـيــان، 
بكــرة. الورديّــة  تــاوة 

لــذا، إفتتحنــا الشــهر بلقــاء صباحــي  نهــار الخميــس 27 أيلــول، 
ــبحة،  ــن املس ــت م ــا بي ــة، تلون ــي للمؤسس ــل الرئي ــى املدخ ع
ــا  ــان بأنّّن ــا إمي ــا،  وكلّن ــع عيالن ــيزوبيل وجمي ــة س ــة عائل ــى نيّ ع
ــدي  ــة  أن ته ــيّدة الورديّ ــني لس ــات،  تارك ــنتخطّى كّل الصعوب س
خطواتنــا وترّصفاتنــا فنكــون عــى مثالهــا يف مســرتنا، فتأملّنــا 
يوميّــاً، بفعــل محبــة قامــت فيــه أّمنــا، ســيدة الورديــة، تشــاركناه 
ــزال. ــن تحضــر األب شــكرالله غ ــائل التواصــل وكان م عــى وس

كــا وضمــن نشــاطات الـــ
قــام   ،Ambiance de vie
برنامــج الّدمــج املــدريس يف 
ــّصة  ــص حـ ــّزين بتخصي جـ
الوقــت  مــن  صباحيّــة 
ــة  ــبحة، الزهريّ ــاة املس لص

اللــون، التــي هــي مــن صنــع أوالدنــا.
تنّقـــلت هــذه املســبحة مــن مركزنــا إىل ســائر الصفــوف يف 
ــذة املدرســة  ــا، تام ــمية بحضــور أوالدن ــة الرّس املدرســة اإلبتدائي

ــاً. ــا أحيان ــم صباًح ــون أوالده ــن يرافق ــايل الذي ــض األه وبع

"زنّــــار الصــاة" إنتقــل إىل ســيزوبيل – عني الريحانــه – اإلثنني 22 
ترشيــن األول 2018 الســاعة الثامنــة صباحــا  ، حيــث إســتقبلت 
ــة   ــي للمؤسس ــل الرئي ــى املدخ ــة ، ع ــاة صباحيّ ــبحة بص املس
ــم عــادت  ــدورة، ث ــا DAR  يف ال ــارة مركزن ــت لزي وبعدهــا إنتقل
أدراجهــا إىل كفرحونــا - جّزيــن، حيــث إنتظرهــا األوالد والشــبيبة 

يف الصفــوف واملشــاغل .
إختُتــم هــذا الشــهر بصــاة صباحيــة مــع أوالدنــا وشــبيبتنا ، نهــار 
اإلثنــني 29 ترشيــن األول 2018 شــاكرين ســيدة الورديـّـة وطالبــني 

حايتهــا الدامئــة.

Ambiance de vie - دويل غريــيDépartement social

Vitamines
Prenez 6 petites boites sur lesquelles vous écrivez : 
vitamines A, B, C, D, E, P.
Dans la boite de vitamine A, mettez les pilules Accueil, 
Amour, Amabilité, Attention à l’autre. 
Dans la boite de vitamine B, mettez les pilules Bonté, 
Bienveillance, Bonne humeur.
Dans la boite de vitamine C, mettez les pilules Charité, 
Cordialité, Courage.
Dans la boite de vitamine D, mettez les pilules 
Disponibilité, Détachement, Droiture, Délicatesse.
Dans la boite de vitamine E, mettez les pilules Ecoute, 
Echange, Enthousiasme, Emerveillement.
Dans la boite de vitamine P, mettez les pilules Pardon, 
Paix, Patience.
Le septième jour, jour du repos et du Seigneur, vous 
remplacez la vitamine par la promenade, la famille, 
le jardinage…
Pour vous revitaliser en vitamines, il faut recourir à la 
» pharmacie évangélique «, toujours de garde.

الصباحّية صالتنا 
معاً 

من جديد

عىل 
نّية سيزوبيل

بالشكر 
تدوم النعم

بالشكر 
تدوم النعم

دعوة 
لآلب واإلبن 
والروح القدس

عىل 
نّية سيزوبيل 
ملتزمني وغري 

ملتزمني

كّل صباح

عىل نّية 
األهل وأوالدهم

وحدة التوّحد
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Témoignages
C'est à contre cœur 
que je vous écris, 
vu que depuis que 
j'ai rejoint votre 
équipe je ressens une 
appartenance à votre 
famille et c'est vrai 
qu'il est dur de quitter 
sa famille.
Je n'ai passé que 
quelques mois à 
SESOBEL, mais ces 
quelques mois ont 
été suffisants pour que je m'attache aux enfants et à 
toute l'équipe. J'ai vécu une expérience formidable et 
exceptionnelle qui m'a appris beaucoup et qui m'a fait 
grandir en humanité, en maturité, qui m'a donné plus 
de valeurs, qui m'a montré ce que c'est d'aimer et de 
donner.
La mission du SESOBEL me tient à cœur, désormais 
c'est ma mission aussi. Je me suis donné à fond, j'ai 
donné le meilleur de moi et je trouve que c'est bien 
dommage d'arrêter là. C'est mon dernier semestre de 
cours actuellement, jusqu'à la fin de janvier. Ensuite, 
à partir de février j'aurai mon film de diplôme à faire 
sans suivre de cours.
D'ici là, sachez que je saurai toujours répondre à vos 
appels et je saurai me porter volontaire au besoin.

Anthony Assaf
Ex aide-éduicateur à l’unité des Chouchous

من القلب

* بلّشــنا ســنة جديــدة، وبلّشــت الفرحــة 
تكــر بقلوبنــا. وحتـّـى تكــون هالّســنة مميّــزة، 
ــن  ــديّة  كّل م ــة الجس ــدة اإلعاق ــّم لوح انض
املربّيتــني »جيزيــل زويــن و»جويــل رسكيس«، 
وحدتنــا. عــى  حلــوة  روح  أضافــو  يلّــي 

ــى العــدرا ترافقكــن داميــاً وتكــون  منتمّن
ــا مثمــرة وكّا أمــل. أهــا وســها فيكــن. تجربتكــن الجديــدة معن

وحدة اإلعاقة الجسديّة

ـك تشــوف إنســان  * يف أجمــل مــن إنَـّ
مــن  لعــدد  قلبــو  مــن  كفــوء، عطــي 
الســنني حتّــى يقــّدم األفضــل لســيزوبيل؟ 
ــخص  ــوف هالّش ــك تش ــن إنّ ــل م يف أجم

ــغلو؟ ــّدم بش ــم يتق ــّذات ع بال
يف أجمــل مــن إنّــك تشــوفو مبســوط 
باملســؤوليّه الجديــدة الــّي صــار بــّدو 

ِيحملهــا بــكّل أمانــة وفــرح؟
»جيــّي خليــل عقيقــي«، نحنــا مــا وّدعنــايك، نحنــا فرحنالِــك مــن 

ــك بتســتاهي الــّي وصلتيلــو... كّل قلبنــا ألنّ
ــي  ــة، وتعط ــي بهاملؤّسس ــمعة مضّواي ــي ش ــك تبق ــك إنّ ــا إلِ متنِّياتن
ــكّل  ــف، والعــدرا "ســّت البيــت" ترافقــك ب وتعطــي مــن دون توقّ

ــر. ــك كت ــك. منحبّ ــن حيات ــكّل خطــوة م ــدة وب ــك الجدي مهّات
وحدة اإلعاقة الجسديّة

الحمدلله عىل ســالمتك »سوزي«
ــا مفاجــآت  ــاة عــى طــول بتخبّيلن الحي
وأحــداث، أوقــات حلــوة وأوقــات كتــر 

بشــعة وبتســبّبلنا صدمــة.
ــا  ــوزان« انصدمن ــرض »س ــا مب ــا عرفن ملّ
عــى قــدر عــى قــّد صدمــة أهلهــا 
وشــاركناهن الزعــل. بــس نحنــا وياهــن 

تحّدينــا هالشــعور ومــا تركنــاه يحبطنــا،  قاومنــاه بالصــاة وطلبنــا حضــور 
أللــه بحيــاة »ســوزان« حتــى يحّدهــا بالقدرة عــى تحّمل أوجاعهــا ويعطي 
ــا كل يــوم عــم نطلــب  أهلهــا الصــر عــى تحّمــل هاملرحلــة الصعبــة. كّن
شــفاعة »ســت البيــت«  حتــى تكــون كّل لحظة حــارضة معها ومــع عيلتها.
هلـّـق، مــن بعــد مــا رجعتلنــا »ســوزي« بالســامة، منقــول إنـّـو هالتجربــة 
كانــت، حتــى قيمــة الحيــاة تكــر أكــرت، متــل مــا كــرت معهــا ثقتنــا برحمة 
الــرّب. إللـِـك »ســوزي« منقــول : الحمدللــه عــى ســامتك ورجعِتــك بيناتنا. 
انشــالله بتضــّي قويـّـة مبحبّــة يســوع وإّمــو وَوال يش، قــد مــا يكــون قــايس، 
ــا... ــك داميً ــون مِع ــرب يك ــف. ال ــك يضع ــزع وإميان ــك يتزع ــّي  فرِح يخ

ريتا بطيش - بإســم فريق عمل الطابق الرابع



صالة 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 املنتقلــني 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 

ــني.  ــن آم ــر الداهري وإىل ده

أحّر التعازي
للزميلة الرا األســمر جرجوعي لوفاة والدها.
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عيلتـنـا أخبــار 
يلي بشهر ترشين الثاين وكانون األول 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
ريتا عبد الساتر

ندى يزبك  
نايا الحاج

جويل نقوال 
ورود بشاره 

وليد حداد

بيتينا عواد 
سهيا عطوش

سوزان عنداري 
رينيه حداد 
ميشيا رزق 
سوزان ساميا

دولا غاوي
انطوانيت خويري

جورج قرقاز 
جوزيف رسام 

جوزفني خويري 
سعدى حرب

ساندرا خوري  
غادة كميد شباط

ساره سامه 
ايي طاشجيان

غنوى ملحم
روال ضو 

مرنا بو عيد 
كريستني مزهر
جوزيف زادا 

رميا ابراهيم منصور 
ريتا ابراهيم خليل

غاده معلوف 
مراي زغيب قصيفي 

الهام بعينو 
نهيل الحاج ناهض 

 1 ترشين الثاين
 1 ترشين الثاين
 3 ترشين الثاين
 5 ترشين الثاين
 5 ترشين الثاين
 6 ترشين الثاين

15 ترشين الثاين
21 ترشين الثاين
21 ترشين الثاين
23 ترشين الثاين
24 ترشين الثاين
28 ترشين الثاين

1 كانون األول
1 كانون األول
1 كانون األول
2 كانون األول
3 كانون األول
6  كانون األول
6  كانون األول
7 كانون األول
8 كانون األول
9 كانون األول

10 كانون األول
11 كانون األول
14 كانون األول
16 كانون األول
21 كانون األول
22 كانون األول
22 كانون األول
22 كانون األول
26 كانون األول
27 كانون األول
30 كانون األول

مندويب الرامج : الياس طوق، جورجيت عقيقي، مادونا ساحة، جانيت مطر، رانيا ريشا، جويل عازار، لطيفة رشبيني، سعدى بطرس، 

رضا السخن، نغم أيب كرم، مانويا شحود، ليليان صقر، الرا جبور، جينا كروز، ليى زغيب، أنطوانيت أيب رزق، نايا تامر، رانيا أسمر.

  قســم املراجعة والتحرير: كارمل خوري ومادونا ســاحة.

  تنفيــذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2019-2018

يهّنيكن ألله 

الــي  لزمياتنــا  مــروك  ألــف 
ــك  ــم« لرشي ــوا »نع ــّرروا يقول ق
مشــوار  ويكّملــوا  حياتــن 

ســوا. الحيــاة 

مروك
أطيــب متنياتنــا إللكن صبايا وانشــالله كل إيامكن نجاح وتقّدم

لودي أيب راشد وهرني صفري

سيبال رسحال
ماسرت يف اإلدارة الرتبويّة

سارة سالمة والرا الخياط
ماسرت يف التأهيل النفي الحريك

تانيــا نهرا ومارون عنيي

باسكال عون ورشبل شدياق

أهال وسهال
اآلنسة ميالني وردان

ــق عمــل ســيزوبيل  معالجــة نفســيّة  بفري
ــا الكبــرة. وفــرد مــن عيلتن


