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اإلفتتاحّية

اإلفتتاحّية 

أعزائي أفراد عائلة سيزوبيل، 
»أن أكــون صغيــرًا وخادمــًا ووضيــع القلــب، تلــك 
العظمــة بحــد ذاتهــا فالوداعــة هــي مدخــل الرحمــة 

االلهيــة« – البابــا فرنســيس

ألن عالقتــي المميــزة والحيَّــة مــع الــرب تغــّذي وتقــّوي 
عالقتي مع اآلخرين فتكون عالقة راســخة وصادقة 

ألن روح هللا تجمع وال تفرق. 
لكــي  والحكمــة  بالقداســة  ننمــو  أن  مدعــوون  كلنــا 
ــة  نحقــق رســالتنا علــى أكمــل وجــه. ولكــن ثمــة جمل
»عــوارض« أو أمــراض َتحــول دون اتحادنــا معــه:

• أولها أن أظن أنني فوق الجميع وأهم منهم وسيدهم،

• ان ألتهي باألمور الدنيوية وأنســى يوم الرب، يوم 
الصــالة والتأمــل، يــوم اللقــاء معه،

• أن أفقــد الحنــان فيتحجــر قلبــي وال يعــود يشــعر 
باآلخــر، فــال يفــرح لَفَرِحــِه وال يحــزن لحزنــه ويفقــد كل 

إحســاس للعطــاء وااللتــزام،

• أن أنظــم كل شــيء كمــا يحلــو لــي: »ألن التنظيــم 
مهــم جــدًا حتــى علــى حســاب اآلخــر«، 

• أن ال أحترم مســؤولية اآلخرين ودورهم في عملي 
وفــي حياتي،

• أن أهتــم بشــؤوني الخاصــة فقــط ويكــون تقدمــي 
اآلخريــن، ونجاحــي علــى حســاب 

• أن أعطــي أهميــة للشــائعات وأحطــم ســمعة اآلخــر 
غيــر مبــاٍل بــه وبكرامتــه،

• أن ُأَؤلِّــه المســؤولين عنــي وأنســى »إلهــي« وأهتــم 
بالــذي ســأحصل عليــه وليــس بالــذي أقدمــه كل يــوم 

لقريبــي وللــرب إلهــي،

• أن ال أكتــرث لآلخــر وأن ال أضــع كفاآتــي فــي 
خدمتــه فــال أســاند مســيرة تقدمــه،

يخــدم  قــاٍس وحاقــد ال  دائمــًا،  عابســًا  أكــون  أن   •
روح الــرب، ألن القلــب الــذي يمــأه الــرب هــو قلــب 
يشــع فرحــًا لــكل األشــخاص حولــه. فلقــد قــال البابــا 
فرنســيس: »إن جرعــة مــن الفكاهــة الُمحّبــة مهمــة 

أيضــًا«
Une bonne dose d’humour sain

nous fait du bien 

• أن أهتــم بالثــروة والمــال ألنــي أخــاف العــوز فأبقــى 
فقيــرًا وأعمــى وبائســًا،

ل خدمتــي الــى ســلطة علــى اآلخــر وأن  • أن أَحــوِّ
تكــون ســلطتي ال تتزعــزع وال تنهــزم.

كل هــذه العــوارض أو األمــراض ال تخــدم تواضعــي 
ومحبتــي للمســيح. إننــا أبنــاء النــور والــروح القــدس 
ُيحّررنــا ويمــأ قلوبنــا نضــارة. إن معرفتــي بنفســي، 
بأمراضــي واالعتــراف بضعفــي هــي الخطــوة األولــى 

نحــو الشــفاء مــن هــذه األمــراض.

رجائــي أيهــا األحبــة فــي مطلــع هــذه الســنة الدراســية 
أن نســمح للــروح القــدس أن يعمــل فينــا ليطّهرنــا مــن 

الدنــس ويجعلنــا جســدًا واحــدًا فــي المســيح. 
لبعضنــا  »وخّدامــًا«  صغــارًا  نكــون  عندمــا  ألنــه 

عظمــاء.  نكــون  البعــض 
ألن هــذه العظمــة قوامهــا التواضــع والمحبــة ووداعــة 
البابــا  أشــاَر  الرحمــة اإللهيــة كمــا  فنســتحق  القلــب 

فرنســيس:

»أن أكون صغيرًا ومتواضعًا هو أساس
كل عظمة حقيقية« 

فاديا صافي
رئيس ومدير عام

 هو أساس
ً
 ومتواضعا

ً
 أن أكون صغيرا

كل عظمة حقيقية - البابا فرنسيس



03 -

 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

نّورتوا الدار

بعد طول غياب رجعتوا يا أحباب 
اشتقنا نسمع أخباركن

اشتقنا لصدى ضحكاتكن
باألهال وسهال مع الموسيقى استقبلناكن

رجعت الحياة للدار
وانشاهلل ما بيتكّرر يللي صار

ليلى زغيب
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 يوم التفاح بلبنان وبالسيزوبيل
كمان

SESOBEL... UNE GRANDE 
FAMILLE !
Je ne m’attendais pas à un accueil 
autant chaleureux et convivial.
Cette structure ressort beaucoup de 
tendresse, de soutien, de patience et 
de bienveillance.
Cela fait chaud au cœur de travailler 
dans de telles conditions. Le personnel 
ainsi que les enfants  m’ont intégré 
rapidement dans leur fonctionnement. 
Finalement, nous sommes comme une 
grande famille réunie. 
C’est avec plaisir que je continue cette 
aventure à vos côtés.

 Léa Mendes
Volontaire française à l’unité TED 

جّربنا بيوم الّتفاح نشرح للشبيبة عن فوائد هالفاكهة. 
أكلنــا ســوا وضيفنــا أصحابنــا، والملفــت بآخــر الحّصــة، 

الــكّل طلــب وتــّذوق. 
وحدة التوّحـد
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شكر من القلب

»ثق باهلل وبمشاريعه لحياتك ألّنه يحّبك ويريد سعادتك«. 
جملــة اســتوقفتني ولمســت بالكامــل معناهــا رغــم ثقتــي دايمــًا 
بجملــة : »تدبيــر رّبنــا مــش متــل تدبيرنــا«. حلــم تحّقــق 
كنــت إعتبــرو كتيــر بعيــد وصعــب يتحّقــق لكــن تدبيــر رّبنــا 

وشــفاعة ســّت البيــت أرادوا إّنــو الحلــم يصيــر حقيقــة. 
فــرًدا،  فــرًدا  فّكــر وســعي،  إشــكر كّل شــخص  بــّدي 
إّمنــا  الحلــم : زيــارة  وخاصــًة »أنيتــا« لتحقيــق هيــدا 

بمديغوريــه.  العــذراء 
يمكــن كلمــة شــكر كتيــر قليلــة علــى كمّيــة الفــرح الّلــي 
بقلبــي. وإلكــن اّلشــكر الكبيــر علــى ثقتكــن وانشــاللّا 
بتضــّل بمحّلهــا وهيــدي الّثقــة انبنــت بوجودكــن حــّدي 

وإنتــو علــى طــول مذكوريــن بصالتــي. شــكًرا...
ريتا عقيقي - وحدة الشوشو

شو حلوة الّرجعة بعد غياب

بفــرح واشــتياق كبيــر رجعــوا والدنــا مــن بعــد العطلــة 
الّصيفّيــة.  ومتــل كّل ســنة منحــّب نقــول أهــال وســهال 
فــرح  ليزيــدوا  لوحدتنــا  انضّمــوا  الّلــي  الجــداد  بالــوالد 

ومحّبــة.
أهــال وســهال دانيــاّل طعمــة، مارّيــا قــّزي وشــربل وهبــة.

إنشــاللّا هالّســنة تكــون مباركــة ومليانــة محّبــة وخيــرات 
للجميــع. 

وحدة الّشوشو

ماريا

شربل

جــو

ريتـا

دانييال

أهال وسهال

 PHPهالّســنة ممّيــزه كتيــر، ألّنــو اســتقبلنا بوحــدة الـــ
أربــع والد مــن وحــدة التدّخــل المبكــر: أنطونــي بطرس، 

جــو اســطفان، كريســتينا عيــد، ريتــا قاصــوف.
من قلوبن زادوا َع عيلتنا بسمة وفرح، وكّل والدنا بالـ 
PHP إجــوا حّتــى يتعّرفــوا َع رفقاتــن الجــداد ويتأّهلــوا 

فيــن ويتمّنولــن بدايــة جديــدة.
انشــاهلل هالّســنة بتحمــل خيــر وبركــة لعيلتنــا والعــدرا 

كّل خطواتنــا. بتبــارك 
 وحدة اإلعاقة الجسدّية

أنطوني

كريستينا
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داء
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َرح الن
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لقاءاتنــا الّســنة تمّيــزت ِبَعيــش ُخُبــرات جديــدة وعديــدة، 
َعّلمونــا وَحَفــروا ِبقلوبنــا وقِدرنــا مــن خاللــن:

* نتعــّرف علــى أشــخاص ُجــُدد مــن خــالل الُمشــاركة 
ِبـــ ٣ لقــاءات مــع ِوحــدات مختلفــة، منهــا:

Caravelles Saint Joseph – Cornet Chahwan.1
Caravelles des Frères Mont La Salle – Ain Saade .2
Caravelles et Jem Sagesse Brasilia – Baabda .٣

* نعيــش َفــَرح الِخدمــة ونتقّبــل اإلختــالف، وهالشــي 
تحّقــق ِبزيارتنــا وِخدمتنــا للُمِســّنين بديــر ســّيدة البشــارة– 
عينطــورة، برفقــة ِوحــدة كارافيــل القّديــس يوســف– قرنــة 
شــهوان، ســوا عّيدنــا ميــالد يســوع بالّصــالة والهيصــة، 

وتشــاركنا لقمــة محّبــة مــن ُتحضيرنــا.

»الفــرح بيبتــدي لّمــا نلّبــي الّنــداء والســنة الماضيــة كان 
هدفنــا نلّبــي الّنــداء بفــرح كبيــر«. هيــك بلشــّنا َهمــِزة 
َوِصــل ببدايــة الّســنة والّلــي عّرفناكــن مــن خاللهــا علــى 
موضــوع جمعّيــة دليــالت لبنــان للســنة: »َفــَرح النِّــداء« 
َلِوحــدة  الجمعّيــة  وَضِعتهــا  اللــي  أهــداف  ذكــر  مــع 

تورنوســول.
٧ لقــاءات جمعتنــا مــع خدمــة َلـــ ٣ قداديــس خاّصــة 
بســيزوبيل ومخّيــم صيفــّي دامــج. وهيــك لّبينــا ِنــداءات 
َعديــدة ِبَفــَرح كبيــر، منهــا: ِنــداء الِخدمــة، ِنــداء َعيــش 
قوانيــن الّدليــالت الـــ 1٠، ِنــداء الّصــالة وِنــداء ُمشــاَركة 

الَفــَرح مــع اآلخريــن.

قوانيــن  علــى  ونرّكــز  الّدليــالت،  قوانيــن  نعيــش   *
منهــا:  َعديــدة، 

1. قانــون »الّدليلــة ُتِحــب الّطبيعــة وَتهتــّم بالّنباتــات«، 
من خالل َزرع َنبتة واإلعتناء فيا مع رفقاتنا بالصف 
بالّطبيعــة  المشــي  الّســنة،  َمــدار  علــى  بالمشــغل  أو 
علــى طريــق »درب القمــر« ونشــاطات خاّصــة بالفــرز 
مدرســة  كارافيــل  وحــدة  بمشــاركة  بالبيئــة  واإلهتمــام 

الفريــر– عيــن ســعادة.
2. قانــون »مــن الممكــن اإلعتمــاد علــى الّدليلــة«، مــن 
خــالل اختيــار تحّمــل مســؤولّية مــن الحيــاة اليومّيــة 
مّتبعيــن َجــدَول َشــهري خــاص بالمســؤولّية الُمختــارة. 
قدرنــا مــن ِخــالال نبرهــن بالبيــت، بالمؤسســة والمجتمــع 

إّنــو مــن الممكــن اإلّتــكال علينــا.
٣. قانــون »الّدليلــة َتَتحّلــى ِبــروح الّتعــاون«، مــن خالل 
عينطــورة«  »ملعــب  فــي  رياضــي  ِبِلقــاء  الُمشــاركة 
وِبنشــاطات رياضّيــة بجــّو مــن الّتحــدي وروح الّتعــاون.

الَقداديــس  ِخدمــة  خــالل  مــن  هللا،  روح  نعيــش   *
وَتحضيــر ِلقــاء خــاص ِبأَحــد الّشــعانين ِبرفقــة وحَدَتــّي 
كارافيــل وجــام الِحكمــة برازيليــا، باإلضافــة لُحضــور 
دليــالت  لجمعّيــة  المركــزي  المكتــب  أفــراد  مــن  َعــدد 

دينّيــة. ونشــاطات  الزّيــاح  ســوا  تشــاركنا  لبنــان، 

أّمــا مخّيمنــا الصّيفــي الّدامــج كان إلــو طابــع ممّيــز 
بيختلــف عــن باقــي الّســنين إلحتفالنــا بذكــرى ال1٥ 
-2٥ بتاريــخ  »تورنوســول«.  وحــدة  تأســيس  علــى 

2٦-2٧ تّمــوز 2٠1٩، انطلقنــا  لديــر مــار يوحّنــا- 
العقيبــة، ِبرفقــة ِوحــِدة كارافيــل القّديــس يوســف– قرنــة 

شــهوان. 
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برنامج مخّيمنا، ارتكز على أهداف الّسنة. وترجمت 
هاألهــداف نشــاطاتنا الّلــي مــن ِخــالال عشــنا ُخُبــرات 

متنّوعــة وَلَحظــات مــا بتنتســى. وبفضلهــا قدرنــا:
وحتّــى  العشــا  الغــدا،  الترويقــة،  ســوا  نتشــارك   .1

الّتحاليــة.
2. نتعاون بالنشاطات الفنّية والرياضّية.

٣. نتقــّرب أكتــر مــن الــّرب وِنتناقــش مواضيــع دينّيــة 
ِبُحضــور »األب هانــي طــوق«.

وُتطبيقهــا  األّوليــة  اإلســعافات  بعــض  نتعّلــم   .4
الّلبنانــي. األحمــر  الّصليــب  أفــراد  َأَحــد  بإشــراف 

٥. نشــّد الهّمــة ونمشــي مســافة َطويلــة مــن الّديــر 
َلصــوب الّبحــر، ونتوّقــف مــّرات متكــّررة لإلِســتراحة 

أو للُمشــاركة بألعــاب وَتحّديــات كتيــرة.
٦. نغّنــي، نرقــّص ونحّضــر ســوا لإلحتفــال بذكــرى 

الـــ1٥ علــى تأســيس وحــدة التورنوســول.

وهيــك مــن كــون ِعشــنا إخِتالفنــا. مزحنــا، ضحكنــا 
وبكينــا ســوا. ســمعنا بعــض، اكتشــفنا قــدرات بعــض، 

اتفّهمنــا بعــض وســهرنا مــع بعــض آلخــر اللّيــل. 

وأكيد ما مننســى نخّبركن عن إحِتفالنا ِبِذكرى الـ1٥ 
بقــّداس وشــكر  بّلــش  الّلــي  ِوحِدتنــا،  تأســيس  علــى 
للــرّب، نشــاط فّنــي خــاص لأهــل والمدعّويــن، َتقِدمــة 
ُمشــاَركة  وبالِنهايــة  الّصبايــا  تحضيــر  مــن  َرقصــة 

ــة.  لقمــة محّب

ــة » دليــالت  وأخيــرًا، منحــّب نقــّدم ِشــكر كبيــر لجمعّي
ــم. لبنــان« اللــي تكّفلــت بشــكل كامــل بتكاليــف المخّي

»أنيتــا  الّتربــوي  القســم  مديــرة  الَقلــب  مــن  ومنشــكر 
بالمكتــب  التورنوســول  وحــدة  ومســؤولة  الحــاج« 
أوّســي«  »ســابين  لبنــان  دليــالت  لجمعّيــة  المركــزي 
مــع  نشــاطاتنا،  لــكّل  ومتابعتــن  الّدايــم  َدعمــن  علــى 
ِشــكر إضافــي لــكّل ّشــخص عطانــا مــن وقتــو وزارنــا 

معنــا.  ويحتفــل  ليدعمنــا  بالمخّيــم 

النــّداء،  ســمعنا  »نحنــا  نقــول  فينــا  صــار  وهّلــق، 
ولّبيناه... بكل فرح«. 

بكّل روح كشفّية
وحدة التورنوسول
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

متلي متلك

مرحبا مدرستي

مــن بعــد العطلــة الصيفيــة رجعنــا عــا مدرســتنا بــكل 
فرح، أمل، اشــتياق والبســمة الكبيرة ما فارقت وجوهنا 

للقــاء المميــز والحــار بعــد غيــاب طويــل. 

وألعابــا  بنشــاطاتا  بمدرســتنا  مميــزة  دايمــًا  الرجعــة 
اللــي منتشــارك فيــا متــل العــادة مــع تالميــذ المدرســة 
اإلبتدائيــة الرســمية ضمــن مشــروع الدمــج المدرســي: 
علــى  باإليــد  الرســم  تربويــة،  ألعــاب  تحــدي،  ألعــاب 

الملعــب... حيــط 
اكتملــت فرحــة الرجعــة عالمدرســة إال بمشــوار  ومــا 
ترافقنــا فيــه نحنــا ووالدنــا عالحديقــة العامــة الجديــدة 
بــكل  واألغانــي  والهيصــة  األلعــاب  كمّلنــا  بجزيــن، 

وفــرح. نشــاط 
مــع بدايــة هالســنة منتتمّنــى مــن كل قلبنــا تكــون ســنة 
مباركــة للجميــع مليانــة بالخيــر والتقــدم واإلســتمرارية.

فريق عمل سيزوبيل جزين
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

نّورتونا

اإلعاقة برنامج  إيلي    هكذا شكر 
CAT الجسدية لدى انتقاله إلى 

بـــCAT، مركــز المســاعدة بالعمــل، البرنامــج حّضرنــا 
وكل الشــبيبة اســتقبلنا...

وبهالســنة الجديــدة زاد عددنــا: إيلــي حصرونــي، شــربل 
وجــوزف  خــوري  جــوزف  الشــمالي،  فرانســوا  نصــر، 

ــم. كرّي

بيجمعنــا:  يللــي  كل  وتحّبــوا  معنــا  تتأقلمــوا  انشــاهلل 
ومســؤولية،  بإندفــاع  شــغل  واحتــرام،  فــرح  محّبــة، 

رحــالت. شــوّية  مــع  طبعــًا  ونشــاطات  رياضــة 

ليلى زغيب
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بين مبارح واليوم

صعوبــات كبيــرة وضغــط أكبــر مرقــوا علينــا بالفتــرة 
الســابقة، رهانــات عديــدة وتحديــات قاســية واجهتنــا، 
إنو مؤسسة عمرا سنين رح تسكر ويسودا الصمت، 
رح تهجرا ضحكات الشبيبة وأخبار الوالد وصواتن.

فريــق عمــال مــن موظفيــن ومتطوعيــن وأهالــي رح 
يبضّلــوا يضجــوا بقاعاتــا ويشــتغلوا متــل خليــة النحــل 

متحديــن لغــّد أفضــل لشــبيبتنا.

بقــرار صعــب ومــّر مــن المديــر العــام الســيدة فاديــا 
صافــي وبعبــارة »علــى أمــل اللقــاء« غّصــة كبيــرة 
انغرســت فينا ودمعة نزلت َع مســتقبل عم بخّســرونا 
يــاه وع أمــل اســتكتروه علــى والدنــا وشــبيبتنا مــن دون 

ال رحمــة وال شــفقة.

كل  علــى  يعــال  عــم  صــوت  فــي  كان  دايمــًا  بــس 
تســّكر. رح  مــا  ســيزوبيل  إنــو  األصــوات 

ومعنويــًا  ماديًّــا  حدنــا  ووقفــوا  دعمونــا  نــاس  كتيــر 
ورفضــوا إّنــو يكــون هيــدا الحــّل لمؤسســة عمــرا ســنين 
ولــوالد مــا إلــن ذنــب بهالحيــاة كل هّمــن مــا ينحرمــوا 

مــن هالعيلــة.

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل

وإيمانــًا منــا نحنــا فريــق عمــل ســيزوبيل كفرحونــة إنــو 
عيلتنــا باقيــة ورح تتخطــى كل هالظــروف الصعبــة 
بوابــا وإنــو حلــم هالــوالد وصــال  تشــّرع  ورح ترجــع 

إّماتــن رح يتحقــق. 

وهيــك صــار رجعنــا ورجعــت الحيــاة تضــج بزوايــا 
المركــز، شــبيبة قلبــا عــم يضحــك عــم يغمــروا الــكل 
ويعبــروا عــن فرحتــن بالرجعــة ناطريــن بكــرا األمــل...

ســت البيــت مــا تركتنــا وال رح تتركنــا نحنــا والدا ومــا 
إلنــا غيــرا وصحيــح اإليمــان بزيــح جبــال.

فريق عمل مركز المساعدة بالعمل
سيزوبيل كفرحونة
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THREE HEARTS LODGE

خــالل شــهر أيلــول اســتقبلنا ضيفــة مــن أوكرانيــا، تعّرفــت علينــا مــن خــالل موقعنــا األلكترونــي وطلبــت تحجــز عنــا 
لتتمكــن مــن حضــور مؤتمــر بمــكان قريــب منــا. 

TRIPADVISOR ومن بعد مغادرتا حّبت تترك هالشهادة على موقع
نايال تامر
مشغل الفندقية

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل
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بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

LES ETABLISSEMENTS LIBANAIS 
AU SERVICE DE LA PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP
Sous le haut patronnage de son Exellence 
monsieur le Ministre des Affaires sociales 
Docteur Richard Kouyoumjiyan, SESOBEL 
a lancé la deuxième édition  de son ouvrage: 
»Les établissements libanais  au service 
de la personne en situation de handicap - 
Quoi savoir pour mieux orienter«. Ceci a eu 
lieu le jeudi 12 septembre 2019 au campus 
des sciences médicales de l’USJ .
Ce livret a pu voir le jour grâce à la 
coopération de l’université Saint 
Joseph, spécifiquement le vice recteur 
Père Michel Sheuer et le responsable 
du service de psychiatrie de l’Hôtel Dieu 
de France Dr Sami Richa et son équipe 
ainsi que les établissements  au service 
de l’enfant en situation de handicap qui 
figurent dans ce livret.

 ذكرى تأسيس جامعة سّيدة
ويزة 2٠1٩

ّ
الل

برعايــة فخامــة رئيــس الجمهورّيــة الّلبنانّيــة ولمناســبة 
إطــالق  تــّم  الّلويــزة،  ســّيدة  جامعــة  تأســيس  ذكــرى 
الجامعــة«  »الرئاســة  الســنوّية  المجتمعّيــة  المبــادرة 

»الدمــج«.  حــول 

الهــدف مــن هــذه المبــادرة تعزيــز بيئــة دامجــة نحــو 
مجتمــٍع متنــّوع يشــّجع علــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص. 
وأعلنــت جامعــة ســّيدة الّلويــزة عــن توقيعهــا هــذه الّســنة 
علــى مذّكــرة تفاهــم مــع ســكيلد، لتعزيــز فكــرة الّدمــج 
للطــاّلب، حيــث باتــت تســتقبل ٣٠ طالبــًا ســنويًا مــن 

ذوي االحتياجــات الخاّصــة فــي جميــع فروعهــا.

وكانــت جامعــة ســّيدة اللويــزة قــد وّجهــت دعــوة الــى 
المؤسســات االجتماعيــة وقــد شــارك ســيزوبيل فــي هــذا 

الحفــل.
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مخيم األخوة

بلقــاءات  اإلخــوة  جمعنــا  الســنه  هيــدي  مــدار  علــى 
فــرد  كل  وبتفيــد  بتلمــس  لمواضيــع  وتطّرقنــا  شــهرية 
مــن هالمجموعــة، واألحلــى إنــو اختتمنــا الســنة بمخّيــم 

إلــو توّجــه تربــوي بإمتيــاز.   ترفيهــي 

وتوّجهنــا  فيطــرون  علــى  انطلقنــا  تمــوز  بتاريــخ 2٥ 
علــى ديــر المســابكيين تنقّضــي 4 ايــام بفــرح ومحبــة 
الحمــاس كان واضــح علــى وجــه كل ولــد  ونشــاط. 

وفــرد مــن مجموعــة االخــوة.
 

مــن أول نهــار قّررنــا نحلــم ســوى ونفّكــر بقصــص حلــوة 
بتخّلــي كل شــخص منــا مبســوط والبســمة مــا تفــارق 

وّجــو خــالل هــل 4 أيــام. 
ســوا«  نحلــم  »تعــوا  شــعار:  تحــت  المخيــم  انطلــق 
نقضــي ســوا مختلــف ومميــز.  عــم  نهــار  وكان كل 
مجموعــة مــن النشــاطات كان عــم يرتكــز عَليــا المخيــم  
تنكــون جمعنــا التســلية  بالمعرفــة ونــروح آخديــن معنــا 
زوادة بتســاعدنا نطــّور ونواجــه  الحيــاة بأوقاتــا الحلــوه 
والصعبــه . نشــاطات البرنامــج توزعــت بطريقــة تنكــون 
فيــا عــم نتعلــم أمــور جديــدة ونشــتغل علــى مواضيــع 

مــن الحيــاة اليوميــة بتهــم كل فــرد حســب عمــرو.

فــرد  كل  مــع  عليــا  اشــتغلنا  متعــددة  تربويــة  تماريــن 
براحــة  يعّبــر  منــن  واحــد  لــكل  الفرصــة  عطيــت 
وصراحــة تيصيــر قــادر يحــط كلمــات علــى األمــور 

يّلــي بيفكــر وبيحــس فيــا. ومنــا منتعمــق بشــعار المخيــم 
ســوا«. نحلــم  »تعــوا 

مــن  فــرد  كل  أحــالم  نجّســد  كان  التماريــن  هــدف 
المجموعــة لنســاعدن يتعّرفــوا ويكتشــفوا حالــن وذاتٌــن 
ياخــدوا  توّجــه  أي  يعرفــوا  بتوّصلــن  هالمعرفــه  ألن 
بحياتــن اليومّيــه كمــا إنــو يحّققــوا ذاتــن. والمهــم إّنــو 
كل شــخص يكــون إلــو هويــة خاصــة فيــه. كمــا إنــو 
فــرد  كل  ليعــرف  أساســي  دور  إلهــا  كان  التماريــن 
معلومــات  مــن  ويســتفيد  بعيلتــو  وأهميتــو  مطرحــو 
ــة  لخدمــة إخوتــو بطريقــة أفضــل خــالل حياتــن اليومّي

بعضــن.  مــع 
ومــا مننســى األوقــات الترفيهيــه يلــي كانــت متنوعــة 
خــالل المخيــم منــا زيــارة للمنطقــة )كنايــس، أديــرة...( 
خاصــة  تســلية  وأوقــات  ألعــاب  ترفيهّيــه،  ســهرات 

الفــراغ. أوقــات  خــالل  باألفــراد 

فرحتــو  عــن  عّبــر  المجموعــة  مــن  فــرد  كل  ختامــًا 
  : لمخيــم با

»هالمخيــم ســمحلي فّكــر بحالــي أكتــر وأعــرف شــو 
مبســوطة«. بخلينــي  يلــي 

بعــض  نعــرف  كتيــر وصرنــا  بعــض  علــى  »تعّودنــا 
أكتــر«.

»حلو الواحد يعطي وقت لحالو تيكون مبسوط«.
باللقــاءات  شــارك  حّمســني  مميــز  مخيــم  جــد  »عــن 

أكتــر«. الشــهرية 
»انشاهلل هالمخيم بيتكرر من سنة لسنة«.

عقبال كل سنة
القسم االجتماعي
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قيمة العطاء

أهال وسهال جوانا ولورد

ســليمان  لــورد  الصبيتــان  نســتقبل  فخــر  بــكل 
وجوانــا رحمــة فــي مشــغلي الشــوكوال والبســكويت 

الســنة. هــذه 
الشــبيبة يزيــد مــع كل  فرحتنــا كبيــرة ألن عــدد 
عــام واآلمــال تتجــدد بقدراتهــم والتحــدي بمواجهــة 

كل صعوبــة.
كــم هــو جميــل أن نــرى زمالءهــم يرحبــون بهمــا 
عبــارات  مــع  أي كالم،  تفــوق  بســعادة حقيقيــة 
خاصــًة  بالنجــاح،  لهمــا  والتمنيــات  التشــجيع 
مريــم منــذ أول يــوم وهــي تدعمهمــا وتعطيهمــا 

أيضــًا. النصائــح 

ومــن  ُيســعدنا  وجودهمــا  بهمــا،  وأســهاًل  فأهــاًل 
جديد أمثولة لنا نحن الُمعافين ! 

رضا السخن
مشغل اإلنتاج

ما أجمل لقاء األصدقاء

مــا فــي أجمــل مــن لقــاء األصدقــاء خاصــًة بعــد 
غيــاب خــالل العطلــة الّصيفّيــة. 

اجتمعنــا كفريــق وحــدة الّتدّخــل المبكــر بجــّو مــن 
الفــرح والمحّبــة وزرنــا منطقــة البتــرون.

تعّرفنــا علــى كناِيســا الّتاريخّيــة، تمّشــينا بأســواقا 
أجمــل  وتبقــى  ســوا  الغــدا  وتشــاركنا  القديمــة 

األصدقــاء.                                                                                       مــع  منعيشــها  اللــي  الّذكريــات 

وحدة التدّخل المبكر

جو عيلتنا

جوانالورد
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ر الـحقـيـقـي، هو أن نـكـون بـَ
ُ

ً الـك
 وخـّداما

ً
ِصـغـارا

 La vraie grandeur, c’est de se faire
petits et serviteurs
 Pape François - Thème 2019-2020

»الـُكبـَر الـحقـيـقـي، هو أن نـكـون ِصـغـارًا وخـّدامًا«
البابا فرنسيس – شعار سنة 2٠1٩-2٠2٠

تـَِنفـهـــم معـــنى هيــدا القـــول ونـتـناولـــو بـكـــّل جـوانـــبو، 
سألـــنا الســؤال: 

شـو بتـفهـم بـإّنو تـكـون صغـير وخـادم؟
تـَنـّوعـت األجـوبـة وكـانـت عـلى الشكل التالي:

»أّول كلمــة بـــّفّكر فيــا تـفســـيرًا لهالجملــة هــو الـــتواضع 
يـّلـــي هو بالنسبة إللي فـعـــل قـبـــول« 

هيــك جاوبــت عايــدة حــّداد يـــّلي صـــار إلهــا أكـــتر مــن 
٣٥ سنة عم تـعيـــش الـــخدمة بـفـــرح...

أّمـــا إيـلـــي طـــوق يّلــي مــا بفاجئــو وال ســؤال، فـــّكر 
وقـــال:

ــّب،  ــو حـ ــبل إّنـ ــم إقـ ــعني عـ ــدم، يـ ــّما إقبــل إّنــي إخـ »لـ
ــون الشـخـــص التانــي ومــش  ــي كـ ــم إقبــل إّنـ ــني عـ يعـ
إّنــو  إقـــبل  للحـــّب...  هللا  فـلســـفة  هيــدي  األّول... 
لخدمــة  إصغــر  عــم  وكــون  األّول  دايمــًا  مــش  أنــا 

اآلخــر...«

لـيـش بـس إخـدم بـّدي كـون عـم إصـغـر؟!!
األب هـانـــي طـــوق اسـتـشـهـــد باإلنـجـيـــل وجـاوبـنـــي: 

»كبـيـركـــم هــو خـادمـكـــم وهـــو يـــّلي بيـتقـــّدس...« 
يـعـــني هـدفـــنا إّنــو نـتـقـــّدس...؟  ونكبــر؟ ... وعــن 

الخدمـــة؟... طريــق 

المـســـار...  نعـــرف  تنـــقدر  الهـــدف  نـحـــّدد  الزم 
»التـــواضع والبساطـــة هـــّني نـمـــط هللا« قـــال البـابـــا 

فـرنســـيس...
يتبع في العدد المقبل   

   
 دوللي غريشي

                                                                                          Ambiance de vie  

بنهــار ١٣ أيلــول، كانــت وقفتنــا، إلعــادة تموضعنــا 
وتكريــم  بتجمعنــا  يّلــي  الروابــط  وتمكيــن  كعائلــة، 
بقلــب  والعاّمــة  الشــخصّية  بالمســيرة  للملتزميــن 
مؤسســة الخدمــة بســبيل الســامة، الكرامــة والمحّبــة.

قطعنــا »عهــد حــّب ووعــد« بعيدنــا األربعيــن، ونحنــا 
عــم نجــّددو كل ســنة، وهيــدا يّلــي لمســناه بشــهادات 
الــرب  مذبــح  علــى  تقّدمــوا  اللــي  المكّرميــن  حيــاة 
نّيــة  علــى  فيــه  احتفلنــا  اللــي  اإللهــي،  بالقــّداس 
المؤسســة، لتكــون ســنتنا مباركــة وموضوعــة بيــن 

إيَديــن إّمنــا مريــم »ســت البيــت«
 Cultivons les valeurs

du Royaume divin

جو عيلتنا
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أخبار عيلتنا

أخبار عيلتنا

Mme Sabine 
Ghanem  
Merci pour votre 
implication dans 
les préparatifs 
du diner annuel 
du département  
plateau technique.

M. joseph El Mir
Merci pour vos efforts incessants et 
inlassables  à promouvoir SESOBEL  
à l’étranger, pour assurer 20 appareils   
r e s p i r a t o i r e s 
pour nos enfants, 
ainsi que votre 
implication   à
préparer le diner 
annuel du plateau 
technique.

Mme Carla Njeim 
Chamoun
Merci pour votre 
implication dans 
l ’o rgan isa t i on 
du diner annuel 
du département  
plateau technique.

Service du personnel

MERCI DE TOUT COEUR

Nous tenons à vous remercier pour 
le travail et les efforts fournis durant 
cette année, ce qui refléte votre esprit 
d’équipe.

Mme Nada Mansour  
Merci pour votre 
confiance et votre 
coopération suite 
aux modifications 
structurelles qui 
ont eu lieu au 
cours de cette 
année.  

Mlle Latifa Charbine  
Merci pour votre 
persévérance  à 
accomplir toutes les
tâches demandées 
avec tant de 
gratuité de cœur 
et d’amour.   

Mme Suzanne Sammia
Merci pour votre 
implication dans 
les travaux de 
recherche qui 
vont sans doute 
faire rayonner 
SESOBEL.
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يكن
ّ
ألله يهن

عقبال الفرحة الكبيرة

ألــف مبــروك لزميلتنــا ديانــا ناكــوزي اللــي قــّررت تقــول 
مشــوار  ويكّملــوا  ســرور  بســام  حياتــا  لشــريك  »نعــم« 

الحيــاة ســوا.

مبروك خطوبة زميلنا جورج قرقماز وجنيفر جريج.

FELICITATIONS LES 
COLLEGUES

Mabrouk pour les membres de notre 
équipe qui ont suivi la formation »aide-
soignant« pour offrir les meilleurs soins 
à nos enfants au quotidien, et ont 
réussi leurs examens avec succès. 

*

*

*

*

*

Unité Chouchous : Toni Youssef, 
Miguel Sakr, Saada Boutros et 
Hanane Sankary

Unité PHM : Jeanine Challita

Unité PHP : May Abou Malhab, 
Mike Hratch et Joséphine Khoueiry

Unité USP : Agnés Massaad, Nancy 
Khalil et Pettina Awad 

Plateau Technique : Elie Tachajian

Madona Samaha
Service du Personnel

أخبار عيلتنا
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  فــريـــق عمــــل همـــــزة وصـــــل
لسنة  2٠1٩ - 2٠2٠

ــو البرامــج : اليــاس طــوق، جورجيــت عقيقــي،  مندوب
مادونــا ســماحة، جانيــت مطــر، رانيــا ريشــا، جولــي 
عــازار، ريتــا عقيقــي، رضــا الســخن، نغــم أبــي كــرم، 
غنــوى ملحــم، ليليــان صقــر، الرا جبــور، ليلــى زغيــب، 

ســيبال ســرحال، نايــال تامــر، رانيــا أســمر.
قسم المراجعة والتحرير: غالديس عون.

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

HAPPY BIRTHDAY

نيكول أسطا
  نغم مهنا

جورجيت اواكيان
 حنان سنكري

 ريتا بطيش
ديزي ضو

 جيهان عقيقي
السي نعمه

جيورجيو جرمانوس
لطيفة شربين
وليد بو حيدر

ليليان درغام
 ساميا دامس

 سميرة قهوجي
 جويل صيداوي عساف
كريستيان فهد

 هيثم جمعه
 جوسلين خويري
باتريسيا صليبي

محمود حسن
 بيار اغناطيوس

ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1

ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1
ت1

2
2
٥
8
٧
1٠
11
11
11
12
12

12
1٥
1٦
1٩
1٩
2٠
22
2٥
28
2٩

ريتا عبد الساتر
  ندى يزبك

نايال الحاج
 جويل نقوال
 ورود بشاره
وليد حداد
 بيتينا عواد

سهيال عطوش
 سوزان عنداري

 رينيه حداد
 ميشيال رزق
سوزان ساميا

 ستيفاني كساب

ت2
ت2
ت2
ت2
ت2
ت2
ت2

ت2
ت2
ت2
ت2
ت2
ت2

1
1
٣
٥
٥
٦
1٥

21
21
2٣
24
28
11

أحّر التعازي

لكل من الزميالت : 
* مادونا بارد لوفاة والدها   * عبير مسعد لوفاة والدها

ألف مبروك

للزميلة جويا سالمه عيد لوالدة ابنها راين

للزميلة لودي أبي راشد صفير لوالدة ابنها شربل. 

للزميلة باسكال عون لوالدة ابنتها ساره. 

للزميلة كارول شليطا السخن لوالدة ابنها كارل


