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اإلفتتاحّية

اإلفتتاحّية 

كلمة الميالد

كِّل ِسنة ِبّطل الميالد حامل أحلى بشارة، بشارة المحبة يلي تجسدت بطفل المغارة.
ملــو أســمى التضحيــات  بيقولــوا »االمتنــان هــو ذاكــرة القلــب« يلــي هــي اعتــراف بــكل شــخص ِمنحّبــو وِمنقدِّ

والنصــح والهدايــا.
ومين أجدى باالمتنان والحب أكثر من ربنا  لي عطانا أثمن ما عنده أثمن العطايا / إبنو الوحيد يسوع.

ونحنا بدورنا بسيزوبيل عم نتهّيأ الستقبال ملك المجد.
عم نهّيئ قلوبنا لوالدة وبشارة جديدة.

الميالد هدية من السما لألرض هوي ثورة الحب على كل أنواع الظلم.
ومــن روحيــة البابــا فرنســيس منقــول معــو: الميــالد هــو انتصــار للمحبــة والتواضــع،  للعطــاء والتضحيــة للحريــة 

والعدل والمســاواة، لإلنســانية والكرامة.
وعلــى مثــال المجــوس رح نحمــل اليــوم هدايــا الســما: المجــد، الســالم والرجــا ليكونــوا أحلــى بشــارة  لــكل القلــوب 

لمنحبهــا وحتــى لــي منخِتلــف معهــا.

ــر  وبالمحبــة منبقــى ومنعيــش ومنقــول: المجــد هلل فــي العلــى وعلــى األرض  ُوِلــد المســيح  بالفــرح عــم نبشَّ
الســالم والرجــاء الصالــح لبنــي البشــر.

»ولد المسيح هللويا«

فاديا صافي - رئيس ومدير عام
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

ل المبكر 
ّ

”األردن” في وحدة التدخ

يّلــي  الّنهــار  بّلــش  هيــك  ورقصــة،  هيصــة  أغانــي، 
تعّرفــوا فيــه والدنــا بوحــدة التدّخــل المبكــر علــى األردن.

األردنــي،  العلــم  علــى  األوالد  تعــّرف  الخيمــة  بقلــب 
بالخيمــة. العيــش  وكيفّيــة  التقليــدي  الــزّي 

كمــان ســمعوا صــوت طرطقــة فناجيــن القهــوة وشــّموا 
ريحــة البــّن وريحــة البهــارات المشــهورة بــاألردن.

أّما من ناحية الّصحراء، تعّرف اوالدنا على »وادي رام« 
وشــو منشــوف بالصحــراء وليــش الجمــل بيقــدر يعيــش 
بــال مــاء. تعّرفــوا كمــان علــى رياضــة ســباق الســّيارات 
والـــSafari ومســكوا الّرمــل وحّســوا بشــوك الصّبيــر.
وباآلخــر تعّرفــوا علــى شــجرة الّنخيــل وبزاويــة الضيافــة 
داقوا الّتمر بعّدة أشكال وعرفوا إّنو كتير مفيد للصّحة.
وحدة التدّخل المبكر

إّن مــا يمّيــز الشــبيبة هــذه الســنة هــو روح التعــاون 
بينهــم. فيمــا  والمحبــة 

لقــد تأقلمــوا مــع بعــض منــذ الســنة الماضيــة، فتراهــم 
يتصّرفــون كاألخــوة وليــس كزمــالء فــي الصــف فقــط. 
وزاهــر  المائــدة  وضــع  فــي  يســاعدون  وبديــغ  فــادي 

يســابق رفاقــه إلحضــار قنينــة ميــاه للشــرب.
بينمــا ريــان يهــّب لفتــح البــاب أو أخــذ األغــراض إلــى 

المطبــخ أو تأميــن مــا يلــزم للنشــاطات...
غريغــوري يقبــل أن يتشــارك مــع بديــغ بالّلعــب علــى 
IPad وحليــم يســاعد فــي إعــادة المجــاّلت والجرائــد 

إلــى الخزانــة ووضعهــا بترتيــب.
بالتقاطــه  يقــوم  األرض  علــى  شــيًئا  نيكــوال  رأى  إْن 

جّيــدًا. وإغالقهــا  القمامــة  ســّلة  فــي  ورميــه 
وبالّصور نتشارك!

وحدة الّتوّحد

روح التعاون
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رحلة إلى الّسينما

خــالل البرنامــج الّترفيهــي المقــّرر لوالدنــا هالّســنة، زرنــا 
Le Mall - ضبّيــة وتفّرجنــا علــى زينــة الميــالد، مــن 
بعدا حضرنا فيلم The Grinch يّلي كان فيه رسالة 
الميــالد وجوهــر  المحّبــة ورمزّيــة عيــد  واضحــة عــن 
هدفنــا بالّشــهر الميــالدي الممّيــز. ختمنــا الّرحلــة بغــدا 

 .Mc Donaldمــن إختيــار كّل ولــد مــن والدنــا بالـــ
بختــام النهــار، رجعنــا علــى المؤّسســة قلوبنــا مليانــة 
فــرح وكّلنــا أمــل بزمــن العيــد، عيــد الميــالد المجيــد.
وحدة اإلعاقة الفكرّية

فرحة العيد
 .PHMمش معقول يمّر العيد وما نحتفل سوا بالـ

ألّنو عيد الميالد هّوي عيد المحّبة والّرجاء، عيد العيلة، 
حبّينــا نجتمــع آخــر نهــار قبــل العطلــة بطريقــة ممّيــزة. 
بّلــش نهارنــا بألعــاب ترفيهّيــة داخــل الّصــف وختمنــا 
 Papa وزيــارة  شــبيبتنا  تحضيــر  مــن  بغــداء  نهارنــا 

لوحدتنــا.   Noël
والدنــا  بقلــوب  الفرحــة  زرع  شــخص  كل  منشــكر 

وجوهــم.  علــى  والبســمة 
وحدة اإلعاقة الفكرّية

ي زيارة
ّ
قلبي مهّيا مغارة رّبي عمل

حــول  الشوشــو  فريــق  كّلنــا  اجتمعنــا  وإيمــان  بمحّبــة 
تــا نتحّضــر ســوا  المغــارة مــع فريــق »أنــت أخــي«، 
لــوالدة الّطفــل يســوع، ومــع والدنــا رّتلنــا أناشــيد الميــالد 

وختمنــا لقاءنــا بمشــاركة ضيافــة العيــد. 
والّســالم  المحّبــة  كّل  يفيــض  يســوع  الّطفــل  انشــاهللا 
علــى الجميــع، وكّل ســنة وإنتــو ونحنــا بألــف خيــر.
وحدة الشوشو

فرح اإلختالف
»مشاركة الفرح، تضاعف الفرحة«

بقلبنــا  انحفــر  تاريــخ  األول،  كانــون   ١٥ الســبت 
وبذاكرتنــا. صبايــا الّتورنوســول وصلــوا علــى ســيزوبيل 
بــكّل حمــاس، حامليــن مأكــوالت وحلويــات محضرينــن 
مــع  مشــاركتن  بهــدف  بالبيــت  األهــل  مــع  مســبًقا 
البشــارة  ســيدة  دار  علــى  إنطالقنــا  قبــل  المســّنين. 
للمســّنين، اســتقبلنا وتعّرفنــا علــى وحــدة كارافيــل مــار 
يوســف - قرنــة شــهوان بهــدف الّتعــاون ســوا لنــزرع 
عالديــر،  وصلنــا  المســّنين.  بقلــوب  والعيــد  الفــرح 
اســتقبلونا بضحكــة كبيــرة وبعيــون عــم تلمــع وتدمــع.

سوا، تشاركنا الصالة والتراتيل الميالدّية!
سوا، تشاركنا األحاديث، الّلقمة الّطيبة، الهيصة والّرقص!

بــس األهــّم مــن هيــك، إّنــو ســوا عشــنا معنــى العيــد 
الحقيقــي. رجعنــا وقلوبنــا مغمــورة بســالم وبأمــل كبيــر.
وحدة التورنوسول
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اليوم الرياضي لألولمبياد
الخاص اللبناني 

 أخبار ونشاطات والدنا

برعايــة ســفير دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة الدكتــور 
حمــد ســعيد الشامســي وبمشــاركة 2٥0 العــب والعبــة 
بــذوي  تعنــى  ومدرســة  جمعيــة   ١4 إلــى  ينتمــون 
الخــاص  األولمبيــاد  أقــام  الخاصــة،  االحتياجــات 
يــوم  صيــدا،   – اليتيــم  رعايــة  جمعيــة  فــي  اللبنانــي 
رياضــي تضّمــن 7 رياضــات: ألعــاب قــوى، الريشــة 
الطائــرة، بوتشــي، دراجــات، كــرة ســلة، كــرة الطاولــة، 
بولنــج، باالضافــة إلــى برنامــج صحــة الالعــب الــذي 
شــمل ٥ عيــادات: عيــون، أســنان، أنــف، أذن حنجــرة 

ولياقــة بدنيــة.
الخــاص  لألولمبيــاد  الوطنــي  المديــر  كلمــة  بعــد 
الســيدة هــال الحســيني وكلمــة ممّثــل الســفير اإلماراتــي 
القنصــل حمــدان الهاشــمي، تــّم تــالوة َقَســم الالعبيــن 
وإضــاءة شــعلة األلعــاب وعندهــا انطلقــت المســابقات 

فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة.
الرياضــات  بمختلــف  العبيــن  بـــ7  ســيزوبيل  شــارك 

مراكــز: عــدة  واحتــّل 
  : Bocce لعبة البوتشي

- ماريا سركيس: المركز االول ونالت الميدالية الذهبية.

- مارينا يّني: المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية.
- جوزف خوري: المركز الرابع.

: Athlétisme ألعاب القوى جري ٥0 متر
- الياس شمعون: المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

- أنطوني أبي نّخول: المركز الرابع.
: Ping Pong كرة الطاولة

- شربل قزي: المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.
: Bicyclette سباق الدراجات
- هاني ضو: المركز الرابع.

نهــار رياضــي بامتيــاز شــاركنا بحمــاس ونشــاط. حلــو 
الربــح بــس األهــم الفــرح والشــجاعة فــي المحاولــة.

» دعني أفوز، وإن لم أستطع
 دعني أكون شجاعًا في المحاولة«
Let me win, if I cannot win

let me be brave in the attempt

جويل القوبا - مدّربة الرياضة
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Merci de m’avoir accueilli au sein de votre 
famille. C’était une merveilleuse expérience 
que je n’oublierai jamais. »Angy« et »Elio« 
m’ont permis d’apprendre beaucoup et j’ai 
partagé avec eux de beaux moments.
Nour Tannous  - Stagiaire en Orthopédagogie

MISSION DE VIE 
PLAY FOR LIFE

كلمة من القلب

حيــاة«  »رســالة  جمعيــة  قبــل  مــن  ســيزوبيل  دعــوة  تــّم 
Mission de vie  لحضور مباراة في كرة السلة بملعب 
الشــباب  وزيــر  ممثــل  بحضــور  جونيــة   – شــهاب  فــؤاد 
محمــد  األســتاذ  الرياضــة  مصلحــة  رئيــس  والرياضــة  
عويــدات ونخبــة مــن الشــخصيات الرياضيــة واإلعالميــة. 
بــس المبــاراة مــا بتشــبه المبــاراة اللــي منعرفهــا وبتصيــر بيــن 
الفــرق اللبنانيــة. مبــاراة Originale ممّيــزة عــم تجمــع نخبــة 
والفنانيــن  والممثليــن  واإلعالمييــن  السياســّيين  نجــوم  مــن 
وأكيــد الرياضييــن. فريقيــن مختلفيــن بالسياســة، مختلفيــن 
جمعتــن  الرياضــة  بــس  باإلنتمــاء  ومختلفيــن  بــاآلراء 
للعــب بفــرح ومحبــة. كان الهــدف واحــد »اللعــب للحيــاة« 
متعاونيــن مــن أجــل التســلية والضحــك. كان فــي إطاللــة 
مميــزة للممثلــة ميــراي بانوســيان واإلعالميــة أرزة الشــدياق.

األهــل  مــع  المبــاراة  حضــروا  يّلــي  شــبيبتنا  وباألخيــر 
والدنــا  شــغل  مــن  فنيــة  لوحــات  وزّعــوا  واالصحــاب 
وشــبيبتنا وأكيــد أخذنــا شــوية صــور وSelfies  مــع 

بتفــّرق.  مــا  بتجمــع  للجميــع  الرياضــة  المشــاهير. 
جويل القوبا - مدّربة الرياضة

من أحلى اإلختبارات اللي عشــتها أّني حســيت حالي 
عايشــة مــع عيلتــي الّثانيــة. بشــكركم علــى إســتقبالكم 
بوحــدة  و»ورود«  »ريمــا«  المرّبيــات  بشــكر  الحــاّر. 
التوّحــد علــى مســاندتهم إللــي خــالل فتــرة التدريــب. 
Stagiaire en Orthopédagogie - ماريتا سالمة

ناديناكــي لّبيتــي الّنــداء... كاريــن ألــف شــكر وتقديــر مــن 
القلــب ألّنــك كنــِت الســند. عملتــي حّصتــك بــكل فــرح. ونحنــا 
تعّرفنــا ع فــرد مــن عيلتنــا كّنــا نعرفــه مــن بعيــد. اليــوم ربحــت 
صديقــة بتقصــد تمــرق عالّصــف تتســّلم علــى فــادي ومكســيم 
وتغّنــي مــع ماريليــن، مارســلينو وإيليــان. ثابــري بعطائــك 

ومــا تخّلــي ضحكتــك تفــارق وّجــك. منحبــك كتيــر! 
فاليري حكّيم - وحدة اإلعاقة الفكرّية

 أخبار ونشاطات والدنا
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

متلي متلك

بكل االعياد ممّيزين

ــا، مــن عيــد اإلســتقالل لعيــد  األعيــاد دايمــًا مميــزة عّن
البربــارة وعيــد الميــالد اللــي منتشــارك ِفُيــن دايمــًا مــع 

تالميــذ المدرســة اإلبتدائيــة الرســمية.

بذكــرى اإلســتقالل أنشــدنا النشــيد الوطنــي وغنّينــا ســوا 
مــع تالميــذ الصــف الخامــس أساســي غنّيــة »بيقولــوا 

زغّيــر بلــدي« بــكل فخــر وإعتــزاز.

الصينيــة  باألزيــاء  نتنّكــر  نســينا  مــا  البربــارة  بعيــد 
التقليديــة مــن وحــي موضوعنــا للســنة، رقصنــا وغنّينــا 
»هاشــلي بربــارة« وتجوّلنــا بأزيائنــا التنكريــة بأســواق 
نحّضــر  نســينا  ومــا  المدرســة  تالميــذ  مــع  جزيــن 
الضيافــة مــن قمــح مســلوق واإلحتفــال األجمــل كان 
مــع تالميــذ مهنيــة جزيــن اللــي مــا بينســوا أبــدًا يزورونــا 

كل ســنة لنتشــارك مــع بعــض فرحــة األعيــاد.

أســبوع  مــدى  علــى  امتــدت  الميــالد  عيــد  إحتفــاالت 
»داليــا  حلقــة  تصويــر  مــع  كانــت  البدايــة  كامــل، 
والتجديــد« بمركــز ســيزوبيل كفرحونــة، القــداس اإللهــي 
هدايــا  وتوزيــع  غــداء  جزيــن،  مــارون  مــار  بكنيســة 
عــدة  اســتقبلنا  وبمركزنــا  جزيــن.  الشــالوف  بمطعــم 
مــرات »بابــا نويــل« اللــي قــدّم أجمــل الهدايــا لوالدنــا. 
وختــام فرحــة العيــد كانــت بالرســيتال اللــي احيــوا والدنــا 

مــع تالميــذ المدرســة.
ينعاد على الجميع.

فريق عمل برنامج الدمج المدرسي
سيزوبيل جزين
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  لحياة أفضل
PLATEAU TECHNIQUE 

لحياة أفضل

إلى عائلة سيزوبيل،

مزبــوط قّضيــت عندكــن 3 أشــهر بــس، بــس كانــوا 3 
أشــهر مــن العمــر...

ــة، اإلحتــرام، اإلنســانّية والعطــاء...  عّلمتونــي المحّب
تركتــوا بصمــة بقلبــي وذكــرى ببالــي مــا رح إنســاها 

بحياتــي.

األخصائّييــن  والمرّبيــات،  المرّبيــن  اإلدارة،  بشــكر 
واألوالد. والشــكر األكبــر لرّبنــا الّلــي عطانــي الفرصــة 

إتعــّرف علــى هالعيلــة.

رشا برغل
Stagiaire en Orthophonie

La naissance de Jésus remplit nos 
cœurs de joie et d’enthousiasme. Cette 
joie a été partagée avec les enfants 
du SAF, leur famille et les enfants du 
personnel durant une fête animée par 
l’équipe » ECHOE «.
Un grand merci du fond du cœur à 
vous tous et spécialement à l’équipe 
du SAF pour son engagement à notre 
mission et son support continu.
Nous vous souhaitons de grands 
moments de joie et nos meilleurs 
vœux... A la prochaine.

Carla Njeim 
Service d’Accueil Familial

NOEL AU SERVICE 
D’ACCUEIL FAMILIAL

بصمة حب
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   بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

1- Groupe des nouvelles mamans 
» Mettre un peu de baume sur la plaie 
béante qui s’est ouverte ce jour-là «. 
Cette citation était le sujet de la 
séance du vendredi 7 décembre 2018 
à laquelle 5 mamans ont participé.  
L’objectif était de mettre en œuvre le 
moment de l’annonce du handicap. 
Ceci s’est effectué à l’aide d’un 
exercice d’expression et de réflexion 
entre les membres du groupe afin de 
se libérer de ce malaise et restaurer 
l’estime de soi en travaillant la 
culpabilité ressentie.

GROUPES SOCIAUX

2- Atelier d’Art thérapeutique
Une séance d’art thérapie s’est 
déroulée le mercredi 5 décembre, pour 
deux heures de temps.
14 participantes motivées ont exprimé 
leurs émotions à partir d’un exercice 
de gribouillage en ayant les yeux 
fermés et en écoutant une musique 
calme et relaxante. 

5- Groupe outil éducatif :
Ce groupe fait appel aux parents qui ont 
des difficultés à appliquer un système 
éducatif adapté à leurs enfants. 
Cette deuxième séance animée par 
l’assistante sociale et la psychologue 
avait pour but d’aider chaque parent 
à identifier les difficultés rencontrées 
au niveau du système éducatif pour 
trouver ensemble le système adapté.
Des recommandations et des moyens 
d’adaptation ont été donnés à chaque 
parent selon le mode de vie quotidien 
propre à lui.

3- Comité des parents 
La réunion avait pour objectif de 
programmer le plan de travail de 
l’année. La présence de Mme Safi à la 
réunion a clarifié les axes de travail à 
prendre en considération.

4- Groupe de relaxation 
Jeudi 6 et jeudi 13 décembre, des 
séances de relaxation ont été animées 
par la psychomotricienne auprès 
de mamans vivant des situations 
stressantes et fatigantes.
Cette instance permet  aux mères 
de se sentir plus à l’aise et de se 
débarrasser des sentiments de malaise 
et d’angoisse. 

بحضن عيلتنا
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7- Groupe fratrie
La séance fut une occasion pour 
préparer Noël et vivre cet événement 
dans la joie et l’amour. Nous avons 
choisi à travailler le crédo suivant :

هللا ينظر إلى كل واحد منا ويقول: 
أنت ولدي الحبيب أنت تجسد كل فرح

بحضن عيلتنا

6- Groupe des médecins de l’AUB :
Cette rencontre fut animée par des 
intervenants spécialisés en matière 
de santé publique de l’AUB. Le sujet 
traité était : »les maladies du système 
digestif«. Au début de la rencontre, une 
vidéo introductive présenta les organes 
du système digestif. 
Les parents étaient bien intéressés par 
les différents stades de la digestion et 
se sont informés sur les problèmes qui 
se posent au niveau de la digestion. 
Des explications objectives, claires et 
simplifiées de la part des médecins ont 
répondu aux questions des familles.
Les parents ont proposé des sujets à 
traiter par les médecins pendant les 
rencontres à venir:
- Les problèmes orthopédiques et 
osseux.
- Les sujets en matière de santé 
publique.

Ce credo a favorisé chez les membres 
l’échange sur la transmission de la joie 
à leurs frères et sœurs, la description 
de leur vécu durant la période des 
vacances de Noël et leur perception du 
côté spirituel de l’événement.
Un esprit de solidarité et de support 
mutuel s’est installé entre les membres 
du groupe. 
Finalement la séance a été clôturée 
par un travail manuel collectif pour 
tous les sous-groupes. Ce travail était 
motivant pour tous les participants qui 
ont vécu une ambiance de fête.
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زمــــن الميــــالد فــــي مــركــــز
المساعدة بالعمــــل 

أهال وسهال بزوارنا

زمــن الميــالد هــو زمــن العطــاء، خاللــه تكثــر أعمــال 
الخيــر والرحمــة، تكثــر الزيــارات إلــى ســيزوبيل مــن 
قديمــة وجديــدة، مؤسســات  مــدارس  األحّبــاء:  قبــل 
وغيرهــا...  إعالميــة  تربوّيــة،  تجاريــة،  اجتماعيــة، 
وشــبيبتنا  أوالدنــا  مــع  اللقــاء  هدفهــا  الزيــارات  هــذه 
تحــت عنــوان: »عيــش الميــالد معــًا بمحّبــة وعطاء«. 
قضــاء أوقــات ال تنســى مليئــة بالعمــل، المســاعدة، 

المشــاركة والمســاندة، اللعــب، الرقــص والغنــاء...
فــي مركــز المســاعدة بالعمــل، الشــبيبة رغــم انهماكهــا 

بضغــط العمــل، شــاركت فــي بعــض اللقــاءات:
 Frères« اســتقبلنا مــع الزميــل إيلــي طــوق مدرســة •
فــرن  العطايــا«  »ســيدة  ومدرســة  جبيــل   »Maristes
بصــوت  يســوع«  تعــا  »مارانتــاه  ترتيلــة  علــى  الشــباك. 
بشــموع  مرافقــة  بالصــالة  نهارنــا  بدأنــا  أشــقر،  مــارون 
تعريــف  بعدهــا،  وســيزوبيل،  المــدارس  تالميــذ  يحملهــا 
عــن ســيزوبيل وشــهادة حيــاة إيلــي طــوق. والختــام بألعــاب 
وأغانــي مــن وحــي العيــد رافقتهــا فرقــة موســيقى ســيزوبيل. 

تمّيــز هالنهــار باإللفــة والمحّبــة، بالفــرح والمشــاركة.

بــدور  بولــس«  »يوســف  الممثّــل  أيضــًا  اســتقبلنا   •
»عزيــز« فــي مسلســل »حبيبــي اللــدود«. يوســف أراد 
هــذه  خاصــة  نكهــة  المجيــد  الميــالد  لعيــد  يكــون  أن 
الخارجــي  العالــم  عــن  بعيــدًا  يحتفــل  أن  أراد  الســنة. 
وعالــم األقنعــة. أراده عيــدًا يبقــى فيــه قريبــًا مــن طفــل 
المغــارة وبســاطة العيــش. ومــن غيــر شــبيبتنا يســتطيع 
أن يعطــي ويحــّب بمجانيــة؟ بعــد هيصــة العيــد، انتقــل 
يوســف مــع الشــبيبة إلــى مشــغل إعــادة التدويــر ومشــغل 
الشــوكوال، وكم كان مذهواًل باســتقاللية وعمل الشــبيبة.

أراد  فردّيــة،  وبمبــادرة   ،ZR شــركة  مــن  فريــق   •
مــع  وصلــوا  شــبيبتنا.  مــع  الميــالد  بعيــد  االحتفــال 
الفــرح  إيصــال  آمليــن   Mère et Père Noël
عظيمــة  دهشــتهم  كانــت  قلوبهــم.  إلــى  والبهجــة 
قصيــر  لوقــت  نســوا  الشــبيبة.  لمشــاركة  وواضحــة 
وعــادوا  اليومــي،  العمــل  الخارجــي، ضغــط  العالــم 
إلــى زمــن جميــل ملــيء بالفــرح والحــب والشــفافّية. 
والغنــاء  والرقــص  األنخــاب  تبادلــوا  الهدايــا،  قّدمــوا 
ثــّم عــادوا إلــى عملهــم مزّوديــن بضحــكات وامتنــان 
وشــكر لشــبيبتنا. ســويًّا تمّنينــا والدة الطفــل يســوع فــي 

نــوره مضيًئــا لألبــد. يبقــى  إنســان وأن  قلــب كل 
ليلى زغيب

أهال وسهال بزوارنا
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هيدي البداية

زيارة ميالدّية

في أجمل من إّنو نعيش العطاء بعيد الميالد؟
نعيش الفرح والمحّبة والّسالم...

١7 كانــون األّول، زارتنــا زوجــة رئيــس بلدّيــة بقعاتــة 
كنعــان الّســيدة »كوليــت الخــازن« مــع الّســيدة »ريتــا 

مبــارك« حتّــى يتشــاركوا معنــا فرحــة العيــد.
كانــت زيــارة ممّيــزة، حّبــوا يخّصصولنــا مبلــغ مالــي 
لتأميــن حاجاتنــا، وّزعــوا هدايــا لوالدنــا مــع بابــا نويــل، 
شــرحتلن  وأكيــد  العيــد،  زينــة  مــع  معــن  تصــّوروا 

مســؤولة الوحــدة عــن طبيعــة شــغلنا...
الفرحــة مــا كانــت ســايعتن واإلبتســامة مــا فارقــت 
وّجــن. ولّمــا غادرونــا عّبــروا أّنــو »أكيــد هالزيــارة مــا 

رح تكــون األخيــرة... هيــدي البدايــة«. 
»َنَغــم«  لزميلتنــا  وشــكًرا  القلــب  مــن  كبيــر  شــكر 

لهالمبادرة الميالدّية. 
وحدة اإلعاقة الجسدّية

والعطــاء  المحّبــة  عيــد  الميــالد،  عيــد  العيــد،  قــّرب 
واإلهتمــام. مــش مّهــم الهدايــا، ويــن ومــع ميــن منعّيــد، 
المّهم إنو بعد في ناس ما نسيتنا وبتحّبنا وبتهّتم فينا.
»كلوديا مرشيليان« و»روال حماده« هّني دايمًا من أّول 
األشــخاص يّلــي بَعّيــدوا معنــا، بيرســموا الّضحكــة علــى 
وجوهنــا ومــا ِفيــن يعّيدونــا إاّل بمفاجــأة ممّيــزة كّل ســنة.

المفاجــأة »كاريــن رزق هللا«، فرحــوا  هالّســنة كانــت 
الــكّل.  مــن  قريبــة  كانــت  والصغــار.  الكبــار  فيهــا 
علــى  منشــكرن  القلــب  مــن  معــن.  وغّنــت  رقصــت 
وقفتــن حّدنــا متــل كّل ســنة، ومنشــكرن علــى الهدايــا 

لوحدتنــا. قّدموهــا  يّلــي 
بالّرقــص والفــرح واألغانــي اســتقبلناهن تنقّلــن إّنــو ُحبنــا 

إلــن كبيــر ومــا إلــو حــدود. ومنقّلكــن ينعــاد عليكــن وكل ســنة وإنتــو 
بألــف خيــر. وميــن فــي غيــر ســّت البيــت هّيــي بتعــرف تشــكركن. 
وحدة اإلعاقة الجسدّية

عالموعد
ومواعيــد  بتنطــر  مواعيــد  وبتــروح،  بتجــي  مواعيــد  فــي 
موعــد  متــل  ثابتــة  مواعيــد  فــي  كمــان  بــس  بتتأّجــل، 
الممّيــز »مارســيل غرّيــب«   الســانتور  مــع عــازف  والدنــا 
المحترفيــن الرقــص  وفرقــة  خضــرا«  »باميــال  وزوجتــو 

Fly On Stage  يللي حّبوا السنة كمان يكونوا عالموعد 
ويفّرحوا والدنا بأجمل الموسيقى ولوحات الرقص.

بالـــTED، وقــت مليــان  مــع شــبيبتنا  وهيــك قضــوا وقــت 
موســيقى وعــزف وغنــاء مــع مارســيل وتشــجيعو لمشــاركة 
شــبيبتنا أضــاف الفــرح والضحــك والرقــص علــى هالنهــار 

حتــى يكــون أكتــر مــن غيــر شــكل.  
منشــكر بإســم كل والدنــا مارســيل وFly on Stage وكل 
الفــرح  زرعــوا  الحلــوة  بأجــواءن  ألّنــن  معــن  ترافقــوا  يللــي 
يكبــر  ذاتــو يضــل  الفــرح  كبــار وزغــار، منتمنــى  بقلوبنــا 

بقلوبــن ومنقّلــن إنــو نحنــا وياهــن دايمــًا عالموعــد.



13 - أهال وسهال بزوارنا

زينة العيد

بشــهر العيــد البيــوت بتتزّيــن والطرقــات بتتلــّون وبتلبــس 
أحلى زينة بس بعيلتنا سيزوبيل يللي بزّين شهر العيد 
هّنــي زّوارنــا يللــي بحبــوا يعيشــوا العيــد معنــا ويتشــاركوا 
فرحتــو مــع كبارنــا وزغارنــا... كل واحــد عمــل حصتــه 
إيمانــو بقضيتنــا.  ليعّبــر عــن  وســاهم علــى طريقتــه 
كان  إن  والفــرح  الحــب  جــّو  لقاءاتنــا  بــكل  والملفــت 
بالتعريــف عــن ســيزوبيل، باأللعــاب أو بالرقــص كان 

يكــون هــدف كل واحــد كيــف يفــّرح التانــي أكتــر.
ومــا بيبقــى إال إنــو نقــول شــكرًا لزوارنــا علــى زيارتــن 
وعلــى مبادراتــن يللــي بتأكــد إّنــو اإلنســانية بعــدا بخيــر.

الياس طوق - قسم الزّوار والمتطوعين

* Notre Dame Perpétuel secours – 
   Furn El Chebbak 
* Ecole Frères Maristes - Jbeil
* Collège Sainte Famille - Sahel Alma 
* Collège Beit Hebbak - Jbeil
* Collège des Apôtres - Jounieh

JOUE CLUB

زّوار مــن كل الميــالت، عجقــة وأصــوات وضحــكات. 
شــو فــي اليــوم؟ ميــن جايــي يزورنــا؟ 

Joué club بضيافتنا.
 Joué club األربعــاء ١9 كانــون األّول زارنــا فريــق
الممّيــزة.   والهدايــا  الفــرح،  الحــب،  كّل  معــو  وحامــل 
مثــل العــادة والدنــا بــكّل حمــاس اســتقبلوهن وفرحــوا 

 .Papa Noël مــع بالهدايــا 
كان نهــار ممّيــز كتيــر، انطبــع بقلــب وذاكــرة والدنــا 

وأكيــد بذاكــرة فريــق Joué Club الممّيــز. 
منشكر كل يّلي سعوا لنجاح هالّلقاء.

البرنامج التربوي
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إيدي بإيدك
المتطّوعون

إيدي بإيدك

اليوم العالمي للتطّوع

بمناســبة اليــوم العالمــي للتطــّوع، حبينــا نوقــف الســنة 
المتطوعيــن  فيهــا  نشــكر  وقفــة  األول  كانــون   ٥ بـــ 
والدنــا  مــع  وإلتزامهــم  جهودهــم  علــى  بســيزوبيل 

وشــبيبتنا:

كلمة السيدة فاديا صافي

أهال وسهال فيكم بعيلتكم 
عيلة سيزوبيل

42 ســنة مــرت مــن عمــر ســيزوبيل رافقنــا حــاالت 
كتيــرة مــن أوالد مصابيــن بإعاقــة مــع ِعَيلهــم.

فنــا  واجهنــا صعوبــات كتيــرة ولكــن بنفــس الوقــت تعرَّ
علــى نــاس ُمميَّزيــن كانــو حدنــا وَســَمحولنا نســتمر 

بالرســالة.
ألّنــو ســيزوبيل أواًل رســالة، وعهــد حــب وإلتــزام للــوالد 
وعَيلهــم، مســاعدة األشــخاص اللــي متلكــم َســَمِحتلنا 

ر ونتَطــور. نســَتمِّ
ــو عليكــم إنتــو المتطوعيــن  اليــوم حابيــن نســّلط الضَّ

اللــي وقفتــوا حدنــا وســاندتونا.
بهالرســالة  آمنتــوا  اللــي  إنتــو  وحضوركــم  تطّوعكــم 

إلنــا. كتيــر  ــم  مهِّ ومجانيــة  محّبــة  بــكل  والتزمتــوا 
إلكم كلكن شكر كبير من القلب

شكرًا  للعهد اللي قطعتوا مع والدنا وِعَيلهم.
وقتكــم  مــن  وعطيتوهــم  حّبيتوهــم   ألنكــن  شــكرًا  

وجهودكــم.
إنتو سمحتوا للمستحيل يصير ممكن، 

إنتو عطيتونا الدفع الالزم  لنكمل المشوار.
لألمــل  وَســَمحتوا  أحلــى  ببكــرا  نحلــم  خّليتونــا  إنتــو 

بقلوبنــا. مغلغــل  ــل  يضَّ
والدنــا  مــن  العمــل،  فريــق  مــن  إلكــم  كبيــر  شــكر 

. وعَيلهــم
شكر كبير إلكم من سيزوبيل.

كلمة المسؤولة عن قسم التطّوع والزوار

أّيها األصدقاء الممّيزون،
بالوقت يللي فيه تغّيرت المبادىء بأقصى سرعة،

بالوقت يللي فيه عم تفرض المادة ثقافتها،
بالوقــت يللــي فيــه صــارت الالمبــاالة طاغيــة، بعــد في 
ناس حاضرة تسهر عا غيرها: هّني المتطوعين ... 
اللي بينســوا حالن كرمال غيرن ! هالناس األســخياء 
مــا تفتشــوا عنــن بعيــد، هّنــي بيناتنــا ! متواضعيــن، مــا 
بــدن وال شــكر وال مصــاري وال مقامــات... يللــي عــم 
بيقدمــوه مــا بيتقــّدر بثمــن... هــوي شــقفة مــن حياتــن!

اليــوم العالمــي للتطــّوع مناســبة لالحتفــال واالمتنــان 
بمساهمة كل شخص منكن بالتنمية المستدامة لقضّية 
وعيلهــن... بإعاقــة  المصابيــن  والشــباب  األطفــال 
العمــل  ِقَيــم  هّنــي  وااللتــزام  المســاعدة  التضامــن، 
التطّوعــي وهالِقَيــم بتعكــس ثقافــة بلدنــا لبنــان وهالِقَيــم 
المتطوعيــن  وحــدة  لخلــق  أّدت  اللــي  هيــي  نفســها 

ســيزوبيل. بمؤسســة 
اإلنســانية  األعمــال  أجمــل  مــن  التطوعــي  عملكــم 
المتواضعــة، الكريمــة والنبيلــة. هــّوي تضامــن وتكامــل 

لدعــم اآلخريــن يللــي بحاجــة لمرافقــة. 
لطالمــا كانــوا المتطوعيــن داعميــن لرســالة ســيزوبيل 
للتكامــل،  بطريقهــم  متواضعيــن  الظــروف،  بــكل 

وحاضريــن.. مجتهديــن 
محبتكــن  علــى  نهــار  وكل  بهالنهــار  منشــكركن  
الكبيــرة الوالدنــا، ومنشــكر مريــم ســّت البيــت يللــي 
بقضيتنــا.  آمنــوا  لإلنســانية  رســل  عدربنــا  حّطــت 

النعــم  تتفيــض عليكــن  مــن أعمــاق قلوبنــا منصّلــي 
والبــركات بقــدر مــا عــم تعطــوا.

دايزي معلوف ضو
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كلمة من القلب

Diplômée en psychomotricité du diplôme 
d’Etat Français en 2018, Hortense a 
envoyé au SESOBEL sa candidature 
de service civique pour une durée de 
presqu’un an jusqu’à mai 2019. 

Attirée par le dynamisme et le 
développement de la psychomotricité 
au Liban, son objectif était d’exercer sa 
fonction au sein de notre association 
tout en continuant à apprendre et à 
échanger les expériences avec les 
psychomotriciennes de SESOBEL.

Mais ce fût plus que ça…. Hortense 
a été un agent de solidarité 
internationale exceptionnel. Par son 
amour, son dévouement pour les 
enfants, sa volonté d’intégrer la vie de 
groupe, sa présence et son initiative, 
elle continue à aider là où le besoin 
surgit, à s’impliquer dans la mission et 
à partager les valeurs et le quotidien 
des membres de la grande famille de 
SESOBEL.

Une fille douce, discrète, motivée et 
dynamique qui a réussi à prendre en 
charge des enfants lourdement atteints 
en individuel et en groupe. La langue 
arabe ne fut pas une contrainte pour tout 
ce qu’elle a donné et continue à donner.

Que Dieu te garde !  Le plus grand 
investissement c’est l’investissement 
du cœur !! 

Daisy Daou
Unité Visiteurs et Volontaires 

إيدي بإيدك
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Diplômée de psychomotricité, mon 
rêve était de partir à l’étranger pour 
continuer à apprendre, échanger avec
d’autres professionnels, pratiquer la 
psychomotricité tout en soutenant la 
cause du volontariat.
En m’accueillant, SESOBEL réalise 
ainsi mon rêve et je m’aperçois 
rapidement qu’il est en fait le spécialiste 
pour faire des rêves une réalité.
En effet, SESOBEL met un point 
d’honneur à accompagner les enfants 
en situation de handicap en les 
soutenant dans leur projet de vie et 
dans l’accomplissement de leurs rêves.
C’est dans cette ambiance chaleureuse 
que je suis accueillie par l’équipe des 
psychomotriciennes pour réaliser ma 
mission de volontaire en exerçant la 
psychomotricité auprès d’enfants en 
situation de handicap lourd.
Au début et avec la barrière de 
la langue, les enfants pouvaient 
se montrer réticents lors de mes 
propositions d’activités ou de jeux… 
mais très vite ils m’ont accordé leur 
confiance pour, qu’ensemble, nous 
puissions effectuer de belles choses. 

Parfois je me sens démunie et 
impuissante devant l’importance 
du handicap, mais les enfants sont 
merveilleux et à chacun de mes 
doutes ils m’apportent réconfort par 
un sourire, un regard, un progrès. 
Ils m’apprennent ainsi à leur faire 
confiance.
J’ai également la chance de 
pouvoir m’appuyer sur les autres 
psychomotriciennes. Elles sont 
toujours à l’écoute, bienveillantes et 
très professionnelles.
J’apprends beaucoup à leurs côtés. Je 
suis aussi particulièrement touchée et 
je les remercie pour toute la confiance 
dont elles me témoignent.

Plus que de simples collègues, elles 
m’entourent aussi bien dans ma 
pratique de psychomotricienne que dans 
mon quotidien de française au Liban.

En tant que volontaire au SESOBEL, 
j’ai la chance d’être invitée aux 
différentes activités externes. Cela me 
permet de découvrir les enfants dans 
un autre contexte et de partager avec 
eux et l’équipe des moments uniques. 
J’ai ainsi pu participer au marathon de
Beyrouth dans le groupe des »Para 
Athlètes« ou encore, assister au diner 
du gala organisé par SESOBEL.

Merci pour l’accueil, la gentillesse, la 
bienveillance, l’aide, la disponibilité, 
l’attention et les sourires que me 
portent toute l’équipe de SESOBEL.

Hortense Deffrennes
Volontaire à l’unité de Psychomotricité

LE SESOBEL REALISE MON REVE ET 
IL EST EN FAIT LE SPECIALISTE POUR 
FAIRE DES REVES UNE REALITE

إيدي بإيدك
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SESOBEL DANS LA PRESSE FLASH INFO

Une nouvelle bande dessinée faite par 
Charbel et Alaa a été publiée ce mois 
dans l’Orient Le Jour Junior. 
Toutes nos félicitations à Charbel et 

Alaa pour le progrès qu’ils ont fait ! 
Les dessins deviennent de plus en 
plus proches de la réalité !
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L’exposition de Noël à l’Hôtel Le Royal 
Dbayeh – Mondanité – Décembre 2018

Flash Info



23 -

Haigazian University X-treme Team is 
assembling a group of 15 students and 
a supervisor to go hiking in Armenia 
for 4 days under the title of “Hiking For 
Change” reflecting what the university 
students are doing as part of their social 
responsibility towards the community. 

The Team will travel on April 17, 2019 
and will be back on April 24, 2019.

The reason behind this event is to 
raise awareness and to fundraise for 
a NGO that works in the humanitarian 
field. This year Haigazian University 
X-treme Team will support SESOBEL.

The campaign will include an online 
donation system that will be used in all 
the social media posts.

In addition, they will be selling bracelets 
in the university, at shopping centers 
and at festivals. They will create an 
Instagram page for the campaign 
through which the posts will raise 
awareness, create interest, build desire 
and then call for an action. Videos will be 
made to introduce the campaign; they 
will participate in events and festivals, 
and will collect supporting videos from 
influential people in Lebanon and visit 
SESOBEL. 

As for the media, they will work on 
having several TV and Radio interviews 
as well as to be featured on local 
newspapers. HIKING FOR A CHANGE

REPORTAGES

مــن محطــة  فريــق  األول  كانــون  بـــ 7  اســتقبلنا   *
LBCI، قدّمتلــن كــورال ســيزوبيل رســيتال ميــالدي 
شــبيبتنا:  مــن  المؤّلفــة  الموســيقية  الفرقــة  بمرافقــة 
فخوريــن  كانــوا  ورافاييــل  شــانتال  جوزيــه،  مــارون، 
بإنشــادهم الفــردي، بوجــوه مملــوءة بالفــرح والســرور. 
عّيدوا جميع المشــاهدين الحاضرين وعبر المحّطة. 
فريــق الـــ LBCI  مــرق علــى الصفــوف ووزع بابــا 
هالمبــادرة  منشــكرن علــى  ولــد  لـــ ٥0  نويــل هدايــا 

الحلــوة.
                           

* اســتقبلنا بـــ ١2 كانــون األول فريــق مــن محطــة 
الميــالد  أجــواء  لينقــل  إجــا   »Télé Lumière«
لشــبيبتنا  الميالديــة  الحفلــة  صــّوروا  بســيزوبيل، 
الصفــوف  بالعمــل ومرقــوا علــى  المســاعدة  بمركــز 

الميــالد. عيــد  بمناســبة  يدويــة  أشــغال  صــّوروا 

Flash Info
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فرحــة الــوالدة بقلــب العيلــة هــي دايمــًا وعــد للمســتقبل، 
وعــد للحيــاة ولألســتمرارّية...

كيــف ممكــن نفهــم والدة يســوع إذا مــا كانــت وعــد مــن 
هللا إلتمــام مشــيئته بخــالص محّبيــه.

بهيــدا اإليمــان اســتقبلنا وعــد هللا، عهــد الحــّب واحتفلنــا 
نهــار  اللوّيــزة،  ســيدة  ديــر  بكنيســة  الميــالد  بقــّداس 

كانــون األول 20١8  الخميــس 20 
إجتمعــت العيلــة كّلهــا، والد، شــبيبة وملتزميــن، أهــل، 
األخــّوة  اإلنســانّية،  بقضّيــة  ومؤمنيــن  متطّوعيــن 
بيننــا،  اآلب  هللا  حضــور  فرحــة  إلعــالن  والخدمــة، 

إللنــا. حّبــه  عالمــة 
األب خليــل رحمــة، المايســترو ومــدرب جوقــة ســيدة 
اللويــزة وغيرهــا مــن المّرنميــن، أخــذ علــى عاتقــه تدريــب 
 SESOBELمجموعــة مــن والد، شــبيبة وملتزميــن بـــ
علــى ترانيــم ميالدّيــة وتراتيــل، وبظــرف شــهرين بــس 
مــن التدريــب، قــدرت أصواتــن تحــّرك قلوبنــا وتدعــم 
القــّداس  فــي  الســماوي  بّينــا  مــع  وتواصلنــا  صلواتنــا 

وبافتتــاح معرضنــا واحتفاالتنــا كمــان.
بحضور ممّثلين رسمّيين وفعالّيات روحّية واجتماعّية، 

رفعنا صلواتنا قائلين: 
» إنَت يا رّب تجّسدت تتخبرنا قّديش بتحبنا، 
ساعدنا نفهم معنى وقيمة الحّب، تنفتح قلوبنا 

ونسّلمك ياها، حّتى تعّبيا من فرحك، هيك صالتنا 
بتكون إللك ومعك فعل حب متجّسد.«

جو عيلتنا

عـهـد حـّب

وقفة محّبة

 جو عيلتنا

ونهار الجمعة 2١ كانون األول، الساعة ١2 الظهر
اجتمعنــا كعيلــة قــّدام المغــارة علــى المدخــل الرئيســي، 
ســامحنا  اعترفنــا،  بيتنــا،  بمغــارة  يســوع  واســتقبلنا 
وتســامحنا، ســجدنا، مّجدنا وشــكرنا اآلب، يّلي غمرنا 
علــى  يجــي  مّنــه  وطلبنــا  علينــا،  وبانحنائــه  بمحبتــه 

قلوبنــا الناطــرة والدة حــب وفــرح، أمــل ورجــاء.
مــن بعدهــا كشــفنا لبعــض عــن هوّيــة المــالك الحــارس 
ورفعنــا  أّيــام،  الـــ١0  بفتــرة  القلــوب  يفــّرح  اهتّــم  يّلــي 

كاســاتنا إحتفــااًل بفرحــة العيــد.
“Je veille sur toi”

لعبة المالك الحارس لعبناها، وحاولنا نتمّثل بيسوع، 
يّلي تجّسد وجّسد فعل الحب بتصرفاته.

يـسـوع تـجـّسـد لـيـهـتـم، وأنـا اهـتـّميت ؟
يـسـوع تـجـّسـد ألّنـه أنـا ِبـعـنـيـُلـه، اآلخـر عـانـيـلـي؟

هل أنا عـكـست كفاية مـحـّبـتـي لآلخـر بـتـصـّرفـاتـي؟
كـّل هـاألفـعـال يـّلـي مـّرات ِمـنـالقـيـهـا صـعـبـة بـيـومـّيـاتـنـا، 
ــّربنا نـجـّسـدهـــا وجّربنــا نعيــش أفعــال المحّبـــة وننقــل  جـ
ــوة،   ــة الحـلـ ــا، فـــرح الكـلـمـ ــاء بـبـعـضـنـ لبعــض فـــرح الـلـقـ
فـــرح الخـدمـــة المـتـواضـعـــة، فـــرح المـعـرفـــة الـــودودة،  
بأعـمـــال بـسـيـطـــة، بـهـدّيـــة مـتـواضـعـــة ومـلـيـانـــة ُحــــّب.

»رّبـمـا ال يـكـون سـهـاًل أن تـصـل إلى الكـمـال، 
لـكـّنـك تـسـتـطـيـع أن تـكـون فـي كـل يـوم أفـضـل مـّمـا 

كـنـت عـلـيـه فـي اليـوم السـابـق« القديس أغوسطينوس
Ambiance de vie - دولي غريشي
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قيمة العطاء

الميالد في قسم التسويق

قيمة العطاء

رغــم ضغــط العمــل، ضيــق المــكان، كثــرة الطلبــات 
التوقيــت  دّقــة  التنفيــذ،  ســرعة  كانــت  المتنوعــة... 
واالســتالم، تلبيــة جميــع األذواق، االهتمــام بالنوعيــة 
هــذا  ميــزة  باألشــخاص  االهتمــام  وحتــى  والكميــة 

المبــارك. الموســم 

متكاملــة.  نحــل متجانســة  يعمــل كخلّيــة  القســم  كان 
كان الجميــع يعمــل بفــرح وعطــاء رغــم التعــب والســهر.
كان القســم بكاملــه وبكافــة أعضائــه يعمــل ويســاعد 
اآلخــر بــكل طيبــة خاطــر، الــكل يشــارك بالتعليــب، 

بالتحميــل... بالتوضيــب،  بالتغليــف، 
كانــت مشــاركة بعــض أفــراد األقســام األخــرى ملفتــة 

بالمشــاغل. كمــان 
كانــت مســاندة الفريــق اللوجيســتي ممّيــزة، مــن حيــث 
مرافقــة فريــق العمــل ليــاًل ونهــارًا بالتحميــل أو بتوصيــل 
البضاعــة علــى الوقــت، كذلــك فريــق المطبــخ يلــي كان 

يســهر علــى تأميــن المأكــوالت لفريــق العمــل.

المشــاغل  فــي  الطويــل  والعمــل  هالضعــط  كل 
او  الحاديــة  لغايــة  والتزييــن(  البســكويت  )الشــوكوال، 
الثانيــة عشــرة ليــاًل فــي بعــض األيــام لــم يمنــع الفريــق 
بكاملــه مــن ملتزميــن ومتطوعيــن مــن الفــرح والمــرح 
والرقــص علــى أحلــى األنغــام وحتــى االحتفــال بأعيــاد 
الميــالد. واألهــم مــن كل ذلــك ان معارضنــا الدائمــة 

تــردد. تتلّبــى طلباتهــا دون  كانــت 

أمــا بالنســبة لمعارضنــا الســنوية الخاصــة بعيــد الميــالد 
فأخــذت رونقــًا وطابعــًا مميــزًا بجمالهــا وذوقهــا الرفيــع 

كالعــادة بمســاندة »أعضــاء لجنــة الشــابات«. 
فتــم افتتــاح معرضنــا الميــالدي الســنوي تحــت رعايــة 
الســيدة ماي نجيب ميقاتي نهار الخميس 29 تشــرين 
الثانــي وذلــك فــي فنــدق لورويــال ضبيــه لغايــة نهــار 

االحــد 2 كانــون االول 20١8.

وقــد تمّيــز يــوم االفتتــاح بعــرض موســيقي رائــع تقدمــة 
افــراد جوقــة  بعــض  مــع  باالشــتراك  ســيزوبيل  جوقــة 
اللويــزة بقيــادة المايســترو األب خليــل رحمــة. فكانــت 
باألناشــيد  القاعــة  تمــأل  والشــبان  األطفــال  أصــوات 
بطابعهــا  القلــب  وُتفــرح  هللا  تســبح  التــي  الجميلــة 

الرائــع. الميــالدي 

بمشــغل  ايضــًا  الســنة  هــذه  المعــرض  تمّيــز  كمــا 
 Le Royal فنــدق  مطبــخ  تقدمــة  لألطفــال  ترفيهــي 
تحــت إشــراف الشــيف المســؤول عــن الحلويــات فزّينــوا 
البســكويت الخــاص بالعيــد. فكانــت ضحكــة األطفــال 

المشــغل. تمــأل  والفرحــة 
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كذلــك جــرى افتتــاح معرضنــا الميــالدي الســنوي الثانــي 
فــي HUB جزيــن نهــار االســبت 8 واالحــد 9 كانــون 
التعــرف  مــن  المنطقــة  ليتســنى ألهــل  االول 20١8 

علــى مشــاغلنا وشــراء بضاغتنــا.

نهار ١0 كانون االول أقامت »لجنة الشابات« معرضًا 
خاصًا بمنتجات الميالد في مطعم ليزا األشرفية )شوكوال، 
للعيــد...(. وزينــة  شراشــف  بســكويت،  مزينــة،  ســلل 

امــا نهــاري الجمعــة والســبت ١4 و١٥ كانــون االول 
رئيــس  )زوجــة  بســتاني  مهــى  الســيدة  مــن  وبمبــادرة 
بلديــة عيــن الريحانــة(، نظمــت »لجنــة المتطوعــات« 
فــي كنيســة ســيدة الخــالص - رعيــة عيــن الريحانــة، 
معرضــًا لمنتجــات ســيزوبيل مــن شــوكوال، ســلل مزينــة، 

شراشــف وزينــة للعيــد... 

هــذه  المتطوعــات  الســيدات  مشــاركة  بالذكــر  يجــدر 
الفتــرة بتصنيــع البســكويت والكاتــو مــن شــغلهم الخــاص 
يتســلون  البعــض  بعضهــم  مــع  يجتمعــون  فكانــوا 
ويصنعــون الحلــوى بــكل محبــة وفــرح ويبيعونهــا ليعــود 

للمؤسســة. ريعهــا 

»لجنــة  فــي  افــرام عضــو  زينــة  الســيدة  مــن  بمبــادرة 
الشــابات« وصديقتهــا صاحبــة مطعــم »الفلمنكــي - 
جميــزة«، شــاركنا بمعــرض صغيــر نهــار ١9 كانــون 

الميــالد.   بعيــد  بمنتجــات خاصــة  االول 

لبنــان  كازينــو  بمعــرض  ســيزوبيل  شــارك  وأخيــرا« 
“Christmas Village Fair – Casino du Liban”
 من ١٥ كانون االول 20١8 لغاية 6 كانون الثاني 20١9.

ــز هــذه العجقــة هــو بالتأكيــد بركــة »ســت  أهــم مــا يمّي
البيــت« ورضاهــا حتــى يتمكــن فريــق عمــل صغيــر 
مــن تأميــن عمــل ضخــم بفــرح ورجــاء عظيــم وذلــك 
المصابيــن  أطفالنــا  لجانــب  بالعمــل  فقــط لالســتمرار 

بإعاقــة وأهلهــم.
لذلــك نتركهــا هــي تبــارك وتشــكر كل فــرد منكــم ومــن 
عائالتكم إن كان عضوًا في لجنة الشابات، السيدات، 

المتطوعــات، األهــل، أو كان متطوعــًا أو ملتزمــًا. 

عقبــال كل ســنة وينعــاد علــى الجميــع بالخيــر والبركــة 
والمحبــة.

جانيت مطر - قسم التسويق
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أخبار عيلتنا

أخبار عيلتنا

بطاقة تحّية

علــى  قلبــي  مــن  اشــكرك  حّبيــت  دامــس«  »ســاميا 
محبتــك لشــبيبتنا، علــى إصغائــك لتتعّرفــي علُيــن أكتــر 
أوقــات  طريقتــك  يمكــن  أحســن.  تفهمُيــن  وتصيــري 
صارمــة بــس مليانــة حــب وكل هدفــك دفُعــن ليتقّدمــوا 
ويعطــوا أكتــر، وأكبــر دليــل علــى التقــّدم لمســناه ســوى 
هــوي »إيلــي أبــو عكــر«، زغتــور ودّلــوع البيــت وكلمتــو 
يضــّل  بحــّب  ونظيــف  مهفهــف  تنيــن.  بتصيــر  مــا 
مرتــاح. مــن مشــغل لمشــغل، لعنــد »ســاميا« وصــل. 
بالبدايــة تذّمــر بــس هّلــق بالمســؤولية األول. شــغلو 
مرتــب وعالســكت، روحــو فرحــة ومرحــة. بيعــرف شــو 
بــدو وشــو مطلــوب مّنــو. بــّدي هّنيــك »إيلــي« علــى 

تقّدمــك مــع ســاميا. 
أهلل يعطيكم العافية وتضّلوا فرحانين.

ليلى زغيب
مركز المساعدة بالعمل

 شكر من القلب

قبــل مــا فــوت ع ســيزوبيل كانــو أهلــي هّنــي عيلتــي 
الوحيــدة، وبعــد مــا صــرت فــرد مــن عيلــة هالمؤسســة 
يكــون  رح  زواجــي  وبعــد  عيلتيــن.  عنــدي  صــار 

عنــدي مســؤولّية تأســيس عيلــة جديــدة. 
فرحتــي كانــت كبيــرة بيــوم عرســي، وكانــت اإلبتســامة 
دايمــًا علــى وّجــي، بــّس فرحتــي األكبــر كانــت بوجــود 
أفــراد مــن عيلــة ســيزوبيل بعرســي. وتأثّــرت كتيــر 
دايمــًا  يســألوا عّنــي  الّلــي كانــوا عــم  بمحّبــة والدي 

ويعّبــروا عــن اشــتياقن لرجعتــي.
بّدي أشــكر كّل أفراد عيلة ســيزوبيل وبخّص بالذكر 
اإلدارة لوقفتن حّدي ومحّبتن الّلي غمروني فيها وما 
بنسى اهتمام »غادة طّنوس« وغيرتها، غيرة مسؤولة 
وإّم وإخــت. والّشــكر األكبــر ليســوع ولســّت البيــت.
فاتن رزق
وحدة اإلعاقة الجسدية


