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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

عيد اإلستقالل بسيزوبيل

قــد  طــول عمرنــا منشــوف حالنــا لبنانّيــي بــس مــش 
اليــوم، اليــوم فرجينــا العالــم كيــف بيكــون الحــب لوطننــا 
لبنان وكيف منفرح ومنخلق البســمة على وجوه والدنا 

رغــم الظــروف الّصعبــة يّلــي عــم يمــرق فيــا بلدنــا.

عّيدنــا عيــد اإلســتقال بصــاة وهيصــة زغيــرة. قّدمنــا 
عــرض ممّيــز وغّنينــا النشــيد الوطنــي بفخــر.

لوطننــا  الصــاة  تبقــى  ورح  كانــت  للعالــم  رســالتنا 
الغالــي، الصبــر، المحّبــة واألمــل يّلــي منســتمّدو مــن 
عيــون والدنــا.  شــو حلــو إّنــك تكــون لبنانــي، شــو حلــو 

إّنــك مــن عيلــة ســيزوبيل.
وحدة اإلعاقة الفكرّية
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نا للوطن
ّ
كل

إستقالل لبنان

ْبعيَدك لبنان الغالي
عم ِنْتَوّحد إيد ْبإيد

ْمنرَفع إسَمك بالعالي
َحّتى الَفرَحه ِعّنا ْتزيد

ْبعيَدك يا أغلى األوطان
ْحدوَدك َبْدنا ِنحميها

َرح ِتبقى ْبِكّل األزمان
ُأنشوِدي منَغّنيها

َعَلمنا عالي ومرفوع
بيرفِرف ُحّب وإيمان

ِمنَضّوي للعْدرا ْشموع
تا ِتحمي األرِزه ولبنان

قسم اإلعاقة الجسدّية

 ”Les Artisans du Salut“ صّفــّي  نحنــا 
و“Les Artisans de Demain”، كّل أسبوع خال 
أطيــب. وال  مأكــوالت  منحّضــر  المطبخــي  نشــاطنا 

هالّشــهر، وبمناســبة عيــد اإلســتقال حّبينــا نحّضــر 
”كبيــس بلــدي شــغل دّياتنــا“ مكــّون مــن قرنبيــط، فليفلــة 
حمــرا وخيــار، ألــوان العلــم الّلبنانــي، باإلضافــة للمــّي، 

الملــح والخــّل أكيــد.
لــكّل شــخص حابــب يتعّلــم طريقــة  التحضيــر وعبالــو 
نعطــي الوصفــة مــا يتــرّدد يّتصــل فينــا علــى الشوشــو.

كّل عيد إستقال وإنتو ونحنا بألف خير.
وحدة الشوشو

وطننا الغالي

إسمك يا لبنان بالقلب محفور وعَلَمك باأليادي مرفوع، 
وكيف مع إيليو وكريس الّلي حاملين َعَلَمك وموعودين 
يخيــب... رح  مــا  واألمــل  حاجاتــن  بأّمــن  بمســتقبل 
وحدة التوّحد



05 -  أخبار ونشاطات والدنا

من خيرات بلدنا

أحمــر، أخضــر، أصفــر، طّيــب لذيــذ ومفيــد. وهــو مــن 
أشــهر الفواكــه يّلــي بتنــزرع بجبالنــا.

المبكــر  التدّخــل  بوحــدة  قّررنــا  منتوجاتنــا،  َتْنشــّجع 
إنتاجنــا  نســّوق  الّلبنانــّي«،  الّتفــاح  »يــوم  نحّضــر 

فوايــدو. عــن  ونخّبــر 
حّضرنا معرضنا يّلي تضّمن:

- زاوية لتحضير مرّبى الّتفاح. 
Golden  )زاوية لتعريب التّفاح حسب نوعو: )أصفر -

  أو )أحمر( Starking بالّصناديق.         
-  زاوية تّفاح مغّمس بالّشوكوال أو بالسّكر والقرفة.

كمان حّضرنا عصير الّتفاح وضّيفنا الموجودين.
ومــن ضمــن الّنشــاط توّجهــوا والدنــا عنــد أنيتــا والرا 
وعالـــPlateau Technique وضّيفــوا الــكّل مــن التّفاح 

الّطّيب. 
مــا تنســوا »تّفاحــة كّل يــوم بتبعــد عّنــك الّطبيــب« وألــف 

صحتين.
وحدة التدّخل المبكر



06 -  أخبار ونشاطات والدنا

Les donneurs d’amour  

تعّلمنا إّنو المحّبة ما بتنهّز أبدًا.
تعّلمنا إّنو المحّبة بتصبر وما بتعرف الغّش.

تعّلمنا إّنو لّما منخدم غيرنا منكون عم نخدم يسوع. 
منضّحُكــن  وبيحّبونــا،  منِحبُّــن  إخوتنــا  هــودي 

وبيضّحكونا، منعّلُمن وبيعّلمونا. 

زغــار بــس قلوبــن كبيــرة ومليانــة حــّب وحمــاس وفــرح.  
إيلّيــا، جــو، رايــان، ريّتــا، كريســتينا، أنطونــي اختــاروا 
Les donneurs d’amour صّفــن  إســم  يكــون 
حّتــى يعيشــوا المحّبــة ويزرعوهــا بــكّل ســيزوبيل ألّنــو 

مــن خــال عطــاؤن بيعكســوا صــورة لّا.

كيف منوصل عالّسما؟ مُعن أكيد منوصل.

وحدة اإلعاقة الجسدّية

شهادة نجاح

الّســنة الماضيــة، شــاركت بيوميــن تدريــب فندقــي مــع 
أصحابــي. كانــوا يوميــن ممّيزيــن كتيــر بالنســبة إلــي.

التدريــب،  تعّلمنــا إشــيا متنّوعــة وجديــدة. وبعــد فتــرة 
كان فــي تقييــم لــكل شــي تعّلمنــاه.

فرحتــي مــا ســاعتني لّمــا عرفــت إّنــي نجحــت بعامــة 
ــدة جــًدا. والمفاجــأة الكبيــرة إللــي، كان يــوم توزيــع  جّي

وكّنــا  بالحفلــة  وأصحابــي  أنــا  شــاركنا  الشــهادات. 
اســتحقّيت  إّنــو  بالفخــر  حســّيت  كتيــر.  محّمســين 

بجــدارة.  هالشــهادة 
المــّرة  رفقاتــي  بنصــح  الّنجــاح!  مــن  أحلــى  فــي  مــا 
الجايــي يلتزمــوا معنــا بالــّدورة تيفرحــوا ويحصلــوا علــى 

شــهادة متلنــا ألّنــو شــعور كتيــر حلــو.

رودي قّسيس
وحدة اإلعاقة الفكرّية
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

يا ريتا

بذكــرى األربعيــن إلنتقــال عزيزتنــا ريتــا منــذر ســعادة، 
اجتمعنــا، عيلتهــا وعيلــة ســيزوبيل، حــول مذبــح الــرب 
وتشاركنا بالقداس اإللهي نهار اإلثنين 12 تشرين الثاني.

الدمــوع غزيــرة والغّصــة بالقلــب مريــرة، بــس  بقلوبنــا 
كل الرجــا إّنــو يومــًا مــا رح نلتقــى.

ليلى زغيب
بقامِتــك الزغيــري، بتقــل إعاقتــك، مــع كل صعوباتــك مركز المساعدة بالعمل

ووجعــك، وال يــوم تأففتــي وال يــوم ســمحتي لحــدا يزعــل 
منــك. كان كل هّمــك تّوزعــي فــرح حواليكــي واألهــّم مــا 

تزعــل منــك إّمــك.
مــع ضعــف نظــِرك وِســِمك قــزازات عويناتــك، كنــِت 
تنتبهــي علــى أدق التفاصيــل بمشــغل الخياطــة. مــا 
ِتقبلــي وال قطعــة إاّل مــا تكــون منضّفــي منيــح، مكوّيــة،  

ــة وموّضبــة  بطريقــة اليقــة. مطوّي
بهدوِئــك وصبــِرك عّلمتــي رفقاِتــك وســاعدتُين يحبــوا 
الجــّد جــّد. المــزح مــزح ووقــت  شــغُلن، كنــِت وقــت 
بمشــغل الخياطــة وبالـــCAT تركتــي فــراغ كتيــر كبيــر. 
كل يــوم كانــت صاتنــا مرفوعــة للــرب حتــى تتحســّني 
ونرجــع نشــوفك بيناتنــا. بــس الهيئــة كنــِت أقــوى مّنــا، 
فيــه  تلتقــي  يللــي  الوقــت  صــار  إنــّو  حاّســة  وكنــِت 

بالــرب وتســاعدي بمشــروعو الخاصــي للبشــر.
بزيارتي إلك بالمستشفى قلتيلي أول ما وصلت :

َع  »ســلميلي  وعالفّلــي:  المامــا«  بعــذب  مــا  »أنــا 
أصحابي«، وهودي كانوا أّهم شي عندك. 

وأصحابــك  منــك،  تكــّدرت  يــوم  وال  إّمــك  ريتــا،  يــا 
دايمــًا كانــوا حاضريــن لخدمِتــك ويتخانقــوا ميــن بــّدو 

يســاعدك.
ســبقونا  يللــي  األصحــاب  وكل  العــدرا  إمــك  مــع 
لوطّنــا  صّلــوا  صّلولنــا،    : منقلكــّن  معــن  وصرتــي 
الحبيــب لبنــان. مــا رح نقــول هللا يرحمكــن. رح نقــول 

اللقــاء. والــى  قــام  المســيح 
ليلى زغيب

من القلب
مارينا

لورد

إليسا
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

متلي متلك

تسلم يا عسكر لبنان

عيــد اإلســتقال دايمــًا مميــز عّنــا، كيــف إذا احتفلنــا 
فــي مــع حامــي اإلســتقال والوطــن الجيــش اللبنانــي. 

اإلبتدائيــة  المدرســة  تاميــذ  مــع  قمنــا  لهالمناســبة، 
بجزيــن.  حرفــوش«  »روجيــه  الشــهيد  لثكنــة  بزيــارة 
واألعــام  الوطنيــة  باألغانــي  مميــز  كان  اإلســتقبال 

الجيــش.  وأعــام  اللبنانيــة 

من بعد النشــيد الوطني عدة نشــاطات قمنا فيا: زيارة 
لــكل أقســام الثكنــة ومبانيهــا حيــث تعّرفنــا علــى دور 
كل قســم، عــرض عســكري زغيــر لعناصــر الجيــش، 

صــور تذكاريــة داخــل اآلليــات وأكيــد ضيافــة العيــد.
ونحنــا بدورنــا قّدمنــا مــع تاميــذ المدرســة هديــة مــن 
شــغُلنا باقــة ورد ولوحــة تذكاريــة عربــون تقديــر ووفــاء. 

ومــن بعــد الزيــارة أكيــد مــا نســينا نحتفــل بمؤسســتنا مــع 
والدنــا عــا طريقتنــا الخاصــة: أغانــي وطنيــة وهيصــات 

وترويقــة لبنانيــة بلديــة مــن وحــي المناســبة.                                       

برنامج الدمج المدرسي
سيزوبيل جزين
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  فــريـــق عمــــل همـــــزة وصـــــل
لسنة  2018 - 2019

ــو البرامــج : اليــاس طــوق، جورجيــت عقيقــي،  مندوب
مادونــا ســماحة، جانيــت مطــر، رانيــا ريشــا، جولــي 
رضــا  بطــرس،  ســعدى  شــربيني،  لطيفــة  عــازار، 
الســخن، نغم أبي كرم، مانويا شــحود، ليليان صقر، 
الرا جبــور، ليلــى زغيــب، أنطوانيــت أبــي رزق، نايــا 

تامــر، رانيــا أســمر.
قسم المراجعة والتحرير: غاديس عون.

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

HAPPY BIRTHDAY

 راشيل حايك
 الرا اسمر

سوزان نعوس
مادونا بارد

 جانين يونس
 ليلى زغيب

 نانسي خليل
روال سعاده
رانيا ريشا

امل شحاده

باسكال شدياق
 سيدة بو سليمان

 ريتا المير
جينا كيروز
جولي عازار
 فاديا صافي

ناتالي شمعون
 ميغال صقر

 كارال بو جبرايل
لوسي ادلبي
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أحّر التعازي

للزميلة ليليان زغيب لوفاة خالها

جو عيلتنا

ثورة العيد

بالجــوع  بالفقــر وحاّســين  الســنة حاّســين  كتــار  يمكــن 
المادّيــة... والضيقــة  بالعــوز  وحاّســين 

يمكــن مــا تعّودنــا مــا نجيــب هدايــا وتيــاب جــداد ونعمــل 
طــاوالت غريبــة عجيببــة بأصنــاف عديــدة...

بــس بكتيــر مــن األوقــات نســينا المعنــى الحقيقــي للعيــد، 
ميــن  كرمــال  نســينا  حقيــر...  بمــزود  الطفــل  نســينا 

مجتمعيــن...
تعــوا الســنة نقبــل ألنــو مجبوريــن بالوضــع ونحــّول أَلمنــا 
األرضــي لفــرح ســماوي... ونعيــش الميــاد ألول مــّرة 

كلنــا متســاويين : غنــي وفقيــر.
ــى ونعيــش بــذل الــذات والفقــر والمايــدة  تعــوا لمــّرة نتخّل

الزغيــري والتيــاب القديمــة...
معليــش إذا مــّرة بحياتــي حّســيت بالفقيــر يلــي كل ســنة 
عايــش بــا هديــة وتحــت الجســر وبــردان بــا مــازوت 

ــة.... وبالســقعة القوّي
وخّففنــا  أنانيتنــا  كســرنا  و  تواضعنــا  مــّرة  إذا  معليــش 

غيرنــا! مــع  تضامّنــا  إذا  معليــش   !  prestigna
مــن نحنــا وزغــار بيعلمونــا إنــو بالميــاد ســاعد وعطــي 
ــا نقبــل نتخّلــى عــن  هديــة مــن هدايــاك لفقيــر وقليــل كّن
ألــف ليــرة ونضــّل ملهّييــن بالســوق تــا نخّلــص الهدايــا 
واألكل... الســنة ألول مــّرة مــا فــي هديــة وال طاولــة وال 

mall  يلهينــي...
الســنة وأخيــرًا رح عيــش الميــاد معــك يــا طفــل العيــد 
ولــو بالقــّوة الجبرّيــة بــس الشــاطر يّلــي بيعــرف يتعّلــم مــن 
المحنــة والتجربــة القوّيــة ويضهــر مّنــا منتصــر عالكبريــا 

واألنانيــة ويبّلــش مــن اليــوم يحّضــر لألبديــة...
المســيحّيين!   نحنــا  عنــا  الحقيقيــة  الثــورة  هيــي  هيــدي 
الفســاد والطمــع واالســتغال والطبقيــة  بيمــوت  وهيــك 
ومنتوّحــد لمــّرة قــدام مــزود إلــه البشــرّية تنقّلــو ســامحنا 
علــى كل الســنين يّلــي مــا شــفناك فيــا وكنــا بعــاد عنــك 

ألنــو التهينــا بالهديــة...
أبونا إيلي قزحيا 
المرشد الروحي لفريق عمل سيزوبيل كفرحونا


