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مــن القلــب أكبر تحية وأكبر شــكر 
ألحلــى وأعظــم هديــة قدمتــا إمنا العذراء لوالدنــا، وهّيي إنتو...

35 سنة إهتمام 40 سنة  رسالة45 سنة  تفاني

ميشلين باخوس فاديــا صافي

30 سنة كرم

رضا الســخن
لطيفــة الشــربين
إليانــا خوري

ريتــا بطيش
كريســتين مغّيــر

مــارون أبــو رجيلي

25 سنة حب

مادونــا البارد
مادونا ســماحة
جوزف رّســام

مارســيل المالح
رانيــا المالح
ليليــان زغيب

الرا جّبــور ضــو
غــادة طنوس
ســعدى بطرس
جوليانــا عنيســي
كارال بــو جبرايــل

ريتــا معلوف
ريتــا عقيقي

مــاي أبــو ملهم
جيهــان عقيقي
لــودي رزق

فيفيــان أبــي رزق
نظيرة شــلفون
حنان ســنكري

اليــاس أبــي صالح
رانيــا العرّيي
غــادة معلوف
أحمــد األصفر
ســيلفا شلفون

10 سنين إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء

... على كل هالسنين !
ً
شكرا

على مدى سنين العمر، رافقتونا، وكنتوا دايمًا حدنا !
آمنتوا بوالدنا وبقضّيُتن، وكملتوا معنا المشوار حتى نأمنلن حياة كريمة وفرح ورجا.

45 ســنة تفانــي،40 ســنة رســالة، 35 ســنة إهتمــام، 30 ســنة كــرم، 25 ســنة حــب، 
20 ســنة عطــاء، 15 ســنة إلتــزام، 10 ســنين إيمــان، وبعــد أكتــر وأكتــر...

ي أحّبك «
ّ
... ألن

ً
 دائما

َ
ف... فأنا معك

َ
» ال تخ

أيها الزمالء الكرام، أفراد عيلة سيزوبيل،
شكر من القلب لكل ملتزم من أفراد فريق العمل بيعلتنا الحلوة.

إنتو تا اخترتوا تبقوا بالمؤّسسة وتقّدموال أحال ما عندكن، إنتو ما خفتوا من الصعوبات والتحّديات، إنتو 
آمنتوا إّنو والدنا بيحرزوا، وضّحيتوا بوقتكن وسنين عمركن.

ِكِبر قلبي فيكن لما قريت شهادات حياتكن، انشاهلل تّضل على طول راية سيزوبيل مرفوعة وكل أعضاء 
فريق العمل على قلب واحد، هّمو يخدم ولدنا المصاب بإعاقة وأهلو ويخّلي األمل ببكرا أحلى، معّبي حياتو.

كل سنة ونحنا بخير.
فاديا صافي
رئيس ومدير عام

اإلفتتاحّية
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مسيرة على طريق اإلنسانّية35 سنة إهتمام

35 سنة إهتمام

مــا  بقضّيتــا،  والتزمــت  ســيزوبيل  علــى  ِفِتــت  بــس 
تخايلــت يجــي يــوم إكتــب شــهادة حياتــي الـــ35 ســنة 
صدمنــي  مشــواري  بّلشــت  لّمــا  ألّنــو  بهالمؤّسســة، 
وجــود أشــخاص صــار إلــن 10 ســنين وَحَســدُتن علــى 

قليلــي كتيــر. يللــي هلّــق بشــوفا  هالســنين 
35 ســنة َمَرقــوا تاركيــن بصماتــن فّيــي ألّنــو ســيزوبيل 
كانت إللي مدرســة الحياة. هون تعّلمت إّنو كل نزلة 
فــي مقابيــال طلعــة، وكل ضيــق قــد مــا يطــول وراه فــي 
فــرج أكيــد. وبــكّل أزمــة واجهتنــا وكّنــا حاّطيــن إيدينــا 
ببعــض، كان فــي إيــد دايمــًا ســاندتنا، وكان فــي عيــن 

ســهرانة علينــا.
هّلق بس أوقف مع ذاتي، بحّس قّديش أنا محظوظة 
الحجــر  ِبكّمــل  البشــر  ِفيــا  يللــي  بهالعيلــة،  بوجــودي 
وبيعطيــه حيــاة وقيمــة، ومســيرتنا ِفيــا هّيــي مســيرة علــى 

طريــق اإلنســانّية لــو شــو مــا كان شــغلنا.
ما فّيي بهالنهار ما أشكر من كل قلبي مدام صافي، 
مالكي الحارس بهالحياة، ومدام خوري على كل شي 
ــن  قّدمــوا  لســيزوبيل حتــى تســتمّر وقّدمولــي يــي، لقلُب
المليــان محّبــة، ولِثَقتــن فّيــي اللــي كّبرتنــي بالمســؤولّية.

بشــكر وليــد، كريســتين ومارتيــن ألّنــو بتعاوننــا ســوا 
عــم نقــدر، رغــم ضغــط شــغلنا، نحافــظ علــى ســالمنا 
وفرحنــا، نقــدر نزرعــوا حوالينــا، ونعطــي حيــاة للــورق 

يللــي منشــتغل فيــه.
وأخيرًا بشكر الرب وست البيت على كل شي وبطلب 
مّنــن نعمــة الصحــة للــكّل، حتــى نكّمــل ســوا المشــوار.

ريتا بطيش
قسم المحاسبة

باقي عاألمانة

35 ســنة عطــاء بــدون حــدود،

رافقــت إيـفـــون، فـاديـــا وكـــرمل طيلــة هالّســنين.

وفتــح  الِعقــد  َحلحِلــت  األمــور،  تيســير  تعّلمــت 
ســتمرارّية  البــواب للهــدف األســمى، خدمــة والدنــا واإ

. لمؤّسســة ا

علــى  باقــي  وأنــا  والوكالــة،  للثقــة  كبيــر  شــكر 
. نــة ألما ا

                                                                             
مــارون أبــو رجيلــي
قســم اإلداري
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30 سنة كرم

ذراعي مريم

أول  لقســمين،  مقســومة  حياتــي  شــهادة  ســنة،   30
كملتزمــة.  العمــل  ســنين  عــن  إحكــي  بحــب  شــي 
كان  إختصاصــي  إنــو  مــع  كمربيــة  العمــل  بــدأت 
كل  قبــل  أنــا  إّنــو  آمــن،  كنــت  بوقتــا  نفــس.  علــم 
شــي إنســان حــي وســيزوبيل كان الســبيل تــا عيــش 
إنــك  ُمميــز.  عملــي  يكــون  هدفــي  كان  إنســانتيي، 
لــو  حتــى  محــدودة  قدراتــو  متلــك  إنســان  تســاعد 

مهنيــًا. يرضينــي  هالشــي  كان  تفصيــل  بأزغــر 

 3 وتعّلمــت  إيفــون  علــى  تعّرفــت  الفتــرة  بهيديــك 
اللقــاءات: أثنــاء  تــرددا  دايمــًا  كانــت  دروس 

- الحيــاة حلــوة مــع خيــي الُمصــاب شــو مــا كانــت 
إعاقتــو وشــو مــا كان شــكلو وقدراتــو.

- مــن ضعــف خيــي الُمصــاب بقــدر قــّوي مهاراتــي 
خلــق طاقــة تــا إتفاعــل معــو وخلّــي  وشــّغل عقلــي واإ

مبســوط حتــى لــو كانــت التقنيــات معدومــة.

- إنــت موجــود يــا خيــي الُمصــاب بالحيــاة، يعنــي 
إنــت مهــم، حقّــك تعيــش بكرامــة متلــي متلــك.

بســتحضر كل الــوالد والشــباب لــي اشــتغلت معــن، 
واكتســبت مّنــن بــذات الوقــت وتعّلمــت قديــش حياتنــا 
مهّمــة علــى هــاألرض ِفيــا إشــياء كتيــر حلــوة غيــر 

الشــرب واللبــس والكماليــات. 

بحــب إذكــرن كّلــن ألن مــا بقــدر إنســاهن أبــدًا، فــي 
قيــد  علــى  بعــدن  ومّنــن  التانيــة  للحيــاة  انتقــل  مّنــن 
الحيــاة فــي مــكان مــا والبعــض عــم شــوفن بالمؤسســة 

ــة حــب إللــن جميعــًا. مــن وقــت آلخــر، تحّي

أنــا حاليــًا بقســم اإلنتــاج، طبيعــة العمــل أكيــد تغّيــرت 
بــس الهــدف مــا تغّيــر، منســعى لألفضــل والتطــّور 
واألهــم  صــورة  بأحلــى  تســتمر  ســيزوبيل  كرمــال 
إّنــو الشــبيبة لــي عنــدن قــدرات معّينــة عــم يشــاركوا 
معنــا باإلنتــاج وبعدنــا عــم نتعلّــم مّنــن فــن الُمثابــرة 

والتقديــر. النجــاح  للحصــول علــى 

تانــي قســم مــن شــهادتي كإم لولــد ُمصــاب بمتالزمــة 
داون بيســتفيد مــن برامــج المؤسســة. قبــل كل شــي 
كرمــال  لــي صــارت  الجهــود  كل  قــدام  بنحنــي  أنــا 

ابنــي يتطــور. 

بنحنــي قــّدام كل أعضــاء الفريقيــن التربــوي واإلداري 
مســاعدات  ومعلميــن،  معلمــات  مســؤولين،  مــن 
إبنــي  ومســاعدين وكل ملتــزم اشــتغل مــع وكرمــال 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. بنحنــي قّدامــن كّلــن 

ألنــو كلمــة شــكرًا مــا بتكفــي. 

بلــش  وقــت  أشــهر   ٦ عمــرو  طفــل  كان  إيليــا 
مــا عــم  بســيزوبيل وهلــق صــار عمــرو 1٦ ســنة. 
صــدق شــو تغّيــر وتقــّدم لألحســن. أنــا جــدًا ممتنــة 
التربيــة  واجباتنــا  كأهــل  نحنــا  إللكــن ألنــو صحيــح 

بترّبــي.  كمــان  ســيزوبيل  بــس  والرعايــة 

إبنــي تعلّــم يصيــر مســتقل عــا قــد مــا بيقــدر. تعلّــم 
يكتــب إســمو وهيــدا شــي كتيــر مهــم، تعلّــم القــراءة 
صوريــًا، تعلّــم كيــف يعّبــر شــو بــدو رغــم صعوبــة 
بــدو  لمــا  قلــب  شــكل  يعمــل  تعلّــم  عنــدو،  النطــق 
يتواصــل  كيــف  تعلّــم  »بحّبــك«،  لشــخص  يقــول 
مــن  الوقايــة  طريقــة  تعلّــم  الغريــب،  مــع  اجتماعيــًا 
للعــدرا  بيصلــي  الصــال،  وتعلــم  كورونــا  فيــروس 
بطريقــة بتخّلينــي إخجــل مــن حالــي، أنــا مــا بعــرف 

متلــو. صلّــي 

هــأل  نعيــش  عــم  معــو  كبيــرة،  قصــة  إيليــا  إبنــي 
مرحلــة دقيقــة، عــم يكبــر وانشــاهلل يصيــر شــب بــس 
كمــان عنــدو أحــالم، أحاســيس، أفــكار، متلــو متــل 
يالقــي  تــا  الوحيــد  المــكان  هــو  ســيزوبيل  إخواتــو. 
حالــو ويحقــق إرادتــو. ســيزوبيل واحــة أمــان إلبنــي، 
بيكــون كتيــر فرحــان بــس يجــي، مدرســة ألنــو بعــد 

تانيــة.  يعنــي عيلــة  التانــي  بيتــو  قــادر يكتســب، 
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ــر عــن إحساســي كإم، بــس دايمــًا  مــا فــي كالم بيعّب
بقــول حّظــو حلــو إلبنــي إنــو إلــو مطــرح بســيزوبيل.

ختامــًا، هالمؤسســة العظيمــة ُوجــدت بمباركــة العــدرا 
والــدة اهلل يعنــي مــا فــي شــي بيضاهــي رعايتــا إلال.

تأملــوا معــي بصــورة األيقونــة، العــدرا حاضنــة إبنــا 
بذراعيــا. أنــا علطــول بشــوف ســيزوبيل بيــن ذراعــي 
يقــدر يزعــزع  بالوجــود  يعنــي مســتحيل شــي  مريــم، 
هاإلحتضــان ألنــو اإلم بــس تحضــن ولــدا مــا حــدا 

بيقــدر يكــون بالنــص أو يفّرقــا عنــو.

بخيــر.  وســيزوبيل  جايــي  لــي  الســنين  كل  انشــاهلل 
واألفضليــة.  باإلســتمرارية  ســيزوبيل  علــى  ينعــاد 

رضــا الســخن
معمــل اإلنتــاج

ك مـعــي
ّ
ألن

ســنين عــم تمــُرق، بــس أوقــات بيوقــف الزمــن أمــام 
وبتعطيــا. بتعطيــك  مواِقــف 

 
وقفتــا  وقفــة  كل  عــّد  رح  ســنين،  عــّد  رح  مــش  أنــا 
بخــالل هالـــ30 ســنة وقفــات ِفيــا حــب...، صبــر...، 
صــرار... ومحطــات مــا خّلتنــي خــاف مــن  تحــّدي... واإ

المســتحيل »ألنِّــك معــي«.

دايمــًا  كنــِت  بــس  مرقــت،  مواقــف  مرقــت،  ظــروف 
حــّدي، ماســكي إيــدي بظــروف عيلتــي الزغيــرة والكبيــرة 

ســيزوبيل.

بهالـــ30 ســنة مــا فيــي إاّل مــا قــّدر كل لحظــة... كل 
مرحلــة ...أو كل كلمــة... أخــدت طريقــا لتدخــل قلبــي 

حتــى إتشــارك الفــرح والســالم!

لطيفة شربين
Plateau Technique
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30 سنة بعيلة حلوة

تفاجــأت،  حياتــي  شــهادة  أكتــب  منــي  نطلــب  لمــا 
؟  ســنة   30 ؟  صــاروا  هلقــد  رجفــت... 

إحكــي  بــدي  شــو  حســّيت.  ومــا  العمــر  قطــع  أوف 
ســيزوبيل؟ عــن  كتــب  واإ

ســيزوبيل : الســند، الحــب، العطــاء، األخــت، حّنيــة 
األم. هــودي كلّــن أنــا عشــتن واختبرتــن هــون .

ســيزوبيل، بعد 30 ســنة، بدي إشــكرك على كل شــي 
قدمتيلــي يــاه بمســيرتي: ثقافيــًا، معنويــًا ونفســيًا. كنــِت 
الســند والدعــم دايمــًا تــا قــّدم األفضــل لوالدنــا بــأي موقــع 

كنــت فيــه.
آنســة إيفــون شــامي، بشــكرك إنــك جمعتينــا بهالعيلــة 

الحلــوة.
مدام فاديا  صافي، بشكرك إنِت أّول شخص التقيت 

فيــه وعطانــي صفــاء القلب واألمل.
مدام كارمل خوري، إنِت سندي بعد إمي بحياتي.

والدنا، إنتو رعشة قلبي وفرحة عمري.

البيــت  ســت  ّمــو  واإ ليســوع  الكبيــر  الشــكر  بالنهايــة 
لوجــودي بهالعيلــة وبطلــب مــن اهلل يعطينــي العمــر 
الحــب،  مــن  جــداد  ســنة   30 أعطــي  تــا  والصحــة 

والعطــاء. االندفــاع 
إليانا خوري
قسم اإلستقبال

25 سنة حب

مسيرة مع سيزوبيل

شــو بِتعنــي شــهادة حيــاة لملتزمــة بقضّيــة ســيزوبيل 
مــن أّول تأسيســا؟ 

هــيِّ ســنين مــن حياتــي عشــتا متــل الحلــم. 
عنــد  فــي  ِبشــعر  يلّــي  الحقيقــّي  الفــرح  حيــاة  هــيِّ 
اســتقبال »والدنــا« ودردشــاُتن مــع بعــض، وصرخاتُــن 
بِحــّس  والــزّوار.  المرّبيــن  مــع  وتفاعلُــن  وضحكاتُــن 

بعــدا بخيــر... الّدنــي  إّنــو  قلبــي،  مــن كّل 

هــيِّ األمــان واألمــل بأوقــات الخــوف البشــري. ألّن 
بهالمــكان، الشــعور بالخــوف غيــر مســموح فــي. 

ألّنــي فهمــت إّنــو اإليمــان هــوِّ إّنــو ُأوثــق بحضــور 
القلــوب. لــو َصقَِّعــت  بالحــّب  الــّروح«. آمــن  »اهلل 

تعّلمــت المشــاركة والتعــاون مــع إخــوة، كّل شــخص 
بهالبيــت،  ــد جهودنــا  لنوحِّ قدرتــو وطاقاتــو،  بحســب 
كّل  عــن  ْبـِعـــيد  المحّبــة،  أعمــال  فــي  ْبـِتـتَجـــّسد  يلّــي 

وَمذهبــّي. طائفــّي  إعتبــار 

صحيــح بحيــاة كّل عيلــة مــا فــي ســما صافيــة بــدون 
عواصــف، وال طريــق بــدون حــوادث. مــا فــي شــغل 
لكــن  أمــل...  خيبــة  بــدون  وعالقــات  تعــب،  بــدون 
مــع  لوجــودي  ســعيدة  أنــا  شــي،  كّل  مــن  بالّرغــم 
زمالئــي المحّبيــن بقلــب عيلــة ســيزوبيل، عــم نتشــارك 
ســوا الفــرح والحــزن والظــروف الّصعبــة. وعــم ِننمــى 
ــل بــروح التعــاون والمحّبــة لتحقيــق الرســالة يّلــي  ونكمِّ

مــن أجــال ُوجــدت »ســيزوبيل«.

عــم  وَبعدنــي  أقســام.  بعــّدة  خبــرة  اكتســبت  عمليًّــا، 
ــل بهالرســالة، وحقِّــق إرادة اهلل مــن  حــاول بالمثابــرة كمِّ

خــالل مســؤولّياتي تجــاه كّل أفــراد عيلتــي الكبيــرة.
ل الليــل، رغــم كّل الصعوبــات  آمــن بالفجــر لــو َطــوَّ

يلّــي عــم تواجهنــا.
شكـــُرو. عم ِبـــتِّكل على حكمة اهلل ومشــيئُتو واإ

25 سنة حب
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ربع قرن، نصف عمر ...

25عامــًا، ربــع قــرن، نصــف عمــر والســفينة مــا زالــت 
رغــم كل العواصــف، ترســو فــي مينــاء آمــن.

25 عامــًا، تغّيــرت معظــم األشــياء ولكــن بقيــت تلــك 
الســيدة العــذراء علــى مدخــل هــذا البيــت، وكّلمــا مــررت 
بجانبهــا، تهمــس فــي أذنــي: »يــا ابنــي ال تخــف أنــا 

معــك ألنــي أحبــك«.

حتــى  توصــف  ال  بأّنــاة  يعمــل  والــروح  عامــًا،   25
ألصبــح حضــوره هــادرًا كمــوج بحــر هائــج فأبصــرت 

إيمانــي. وزاد  ولمســت... 

25 عامــًا، امتزجــت مســيرتي مــع مســيرة شــبيبة كانــت 
لــي مــرآة اكتشــفت مــن انعكاســها أشــياء فــي داخلــي 
كنــت أجهلهــا. شــبيبة قــرأُت معهــا فــي كتــاب التحــدي، 
ســافرت معهــا فحفرنــا فــي الذاكــرة ســويًا ومــن دون أن 

نــدري لحظــات ال تُنســى. ســويًا ضحكنــا كثيــرًا وقــد 
نكــون بكينــا كثيــرًا ولكــن مــن دون دمــوع.

وأضحكــُت  ضحكــُت  وأتعبــُت،  تعبــُت  عامــًا،   25
وكان لــي مــع الكثيــر مــن فريــق العمــل جــوالت حــوار 
أن  دون  ومــن  فهــم  عليهــا  أشــكرهم  وعمــل  وتعــاون 
يدروا أو أدري، جعلوني أتعّمق بذاتي أكثر ألكتشــف 
وعنــد كل مرحلــة، إّمــا شــيًئا علــيَّ إصالحــه أو تطويــره 
ّمــا مكانــًا يتغلغــل فيــه روح اهلل... وكّل هــذا  فــورًا واإ

ســمح لــي أن أنمــو أكثــر.

25 عامــًا، كنــُت غالبــًا أطلــُب مــا ُأريــد، فأحصــل دومــًا 
علــى مــا »هــو« يريــد، وأصــاًل تعــّودت.

25 عامًا، واهلل لم يمّل مني. وهنا المعجزة األكبر... 
واألجمل.

25 عامــًا، لــن ألتفــت إلــى الــوراء ألقّيــم مســيرتي وال 
إلــى المســتقبل ألستشــرق اآلتــي، فالثالــوث الحاضــر 
تكّفل بهذا، معه فقط ســأمضي قدمًا. الورقة البيضاء 
امتــأل أكثــر مــن نصفهــا أّمــا الباقــي منهــا فهــو بعهدتــه، 

فليكتــب عليهــا مــا ُيريــد وليرســم مــا يشــاء.

25عامــًا، ربــع قــرن، نصــف عمــر والســفينة مــا زالــت 
رغــم كل العواصــف، ترســو فــي مينــاء آمــن.

جوزيف رّسام
قسم اللوجستي

بحّبكــم كّلكــم، وبشــكر اهلل و»ســّت البيــت« عليكــن. 
اســتمرارّية  علــى  ســهرانين  يضلّــوا  مُنــن  وبطلــب 
وأهلُــن،  الشــبيبة  لــكّل  الّســند  ســيزوبيل،  مشــروع 

والملتزميــن بالقضّيــة. 

مادونــا صفيــر البارد
قســم اإلداري
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، ْعَطْيتيني...
ْ

ْعَطْيِتك

بيوم من إّيام تّموز، وعيت الّصبح بّكير، وبكّل نشاط، 
طلعــت أقطــف الّتينــات مــع إّمــي وأختــي. قالــت أّمــي: 
خّلصنــا اليــوم بّكيــر قبــل حمــاوة الّشــمس، يــاّل ننــزل.

وقفت وقلتاّل: بعد في هيدي الّتينة ما قطفناها!
جاوبتني: َهيدي طيبانا محّمضة ما منقطفا.
نزلت على البيت واألسئلة ما فارقت تفكيري.

ليــش هيــدي الّتينــة جنــب إختــا مزروعــة، نفــس باطــن 
األرض والّتربــة، نفــس الهــوا والمــّي، ونفــس الّشــمس.

ولّمــا قربــت الّشــمس تغيــب، طلعــت مشــواري بالّطبيعــة 
كالعادة.

طلعــت عنــد الّتينــة، وقفــت قّدامــا راقبــا: جزعــا طويــل، 
ســتعمال  واإ إصــراري،  قــّدام  صعبــة.  عليــا  والّطلعــا 

قــدرت إطلــع عليــا. فــوق بعــض،  حجريــن 
بنت 13سنة َفِرحت بهيدا اإلنجاز الزغير.

وباليــوم التّانــي وعيــت قبــل الّشــمس، توّجهــت صــوب 
الهــدف، الّتينــة، وبعــد الّطلعــة عليــا، بّلشــت نّضفــا مــن 
الّطيبــان المحّمضــة، غصــن بعــد غصــن. ولمــّدة تــالت 

إّيــام، الّصبــح وعشــّية، أنجــزت المهّمــة.
الّتيــن،  أّمــي عــا قطــف  الّرابــع، طلعــت مــع  وباليــوم 
ولّمــا خّلصنــا، طلبــت مّنــا تحمــل الســّلة وتنطرنــي تحــت 
تينتــي. والمفاجــأة عنــد إّمــي لّمــا شــافت حّبــات الّتيــن 
نضيفــة وحلــوة، وطلبــت تبقــى وحــدا بالســّلة للّضيافــة، 
ألن حّباتــا صــاروا األطيــب واألجمــل. وســألت: كيــف 

هيــك صــارت؟

اليوم، وبعد إنضمامي لعيلة سيزوبيل، عرفت الجواب 
على سؤال أّمي: عدم الحكم على المظهر، اإلهتمام، 
رؤيــة الجوهــر ال الّشــوائب اللّــي بينشــغل عليــا بــكل 
محّبــة، وكتيــر مــن صفــات ســيزوبيل اللّــي مــا بينعــّدوا، 

بيخلّــوا الحيــاة بأجمــل ألوانــا رغــم الّصعوبــات.
أنــا مــا عــم إحكــي عــن والدنــا وحــدن، اللّــي منشــوف 

حالنــا فُيــن. أنــا عــم إحكــي عــن حالــي كمــان، وشــو 
كبــرت مــع هالعيلــة.

مــا بيخلــص حديثــي عــن ســيزوبيل ، بــس رح إكتفــي 
وقــول: لّمــا إنَســَأل شــو بشــتغل؟

بكّل فخر وفرح بقول : أنا من عيلة سيزوبيل. 
سعدى بطرس
وحدة الشوشو

بسيزوبيل التطّور ما بيخلص

عشرين سنة مرقوا، خاللن تعّلمت، كبرت وتطّورت.
بتزقــف،  مــا  وحــدا  يــد  واإ قــوة،  باالتحــاد  إنــو  تعّلمــت 
والعمــل ضمــن فريــق غنــي بالخبــرة والجــودة، والعطــاء 

بفــرح، بزّهــر وبيعطــي ثمــار جيــدة جــدًا.
للــوالد وللشــبيبة، كبــرت  كِبــِرْت بمحبتــي لســيزوبيل، 

بالقــوة والكرامــة والثقــة بالنفــس.
تطــّورت علــى الصعيــد الشــخصي والمهنــي، وحملــت 

معــي رســالة ســيزوبيل لــكل شــخص التقيــت فيــه.
بشــكر ربــي ألنــو دايمــًا حــدي وبتمنــى تبقــى ســيزوبيل 

منــارة يســطع نــورا لألبــد.
ليليان زغيب - قسم التزيين
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20 ans déjà au service de l’enfant 
atteint de handicap et de sa famille…
20 ans déjà à SESOBEL, un parcours 
que nous qualifions d’extraordinaire…
20 ans déjà, membres de la grande 
famille de SESOBEL, 
20 ans déjà, une étroite collaboration 
avec notre direction extrêmement 
professionnelle, rigoureuse, respectueuse 
et empathique.
20 ans déjà, nous tenons, par-dessus 
tout, à cœur le développement et le 
bien-être des familles et des enfants… 
20 ans déjà, nous faisons partie d’une 
équipe dévouée, toujours à l’écoute 
des enfants et parents, une équipe 
soudée qui n’hésite pas à relever de 
nouveaux challenges afin de répondre 
au mieux aux exigences du terrain.

SESOBEL reste un modèle d’institution 
professionnelle médico-socio-éducative 
exemplaire dans laquelle nous sommes 
heureux d’avoir évolué dans nos 
carrières.

Enfin, il y a encore de futurs projets à 
mettre en place et y contribuer, ceci 
nous apportera de nouveaux objectifs 
sur nos postes, développera nos 
connaissances sur de nouveaux sujets.
Nous remercions la grande famille de 
SESOBEL, notamment la direction, la 
grande équipe, les parents et leurs 
enfants tout en souhaitant à chacun le 
meilleur pour la suite. 

Marcel et Rania Mallah
Plateau Technique

Un parcours extraordinaire

عشرين سنة مليانين ألوان

عشــرين ســنة وأكتــر... مســيرة مليانــة ألــوان، محّبــة، 
محّبيــن  بنــاس  محاطــة  ألّنــي  نجــاح  وأوقــات  تعــب 
بقــّدرن وبقّدرونــي.  كل شــخص بهالمؤسســة أثّــر فّيــي 
بطريقــة مختلفــة وعطانــي الدافــع ألعطــي بــدون حــدود 

مثــل قــوس قــزح. 

اللون األحمر للحب الال متناهي.
اللون البرتقالي للفرح واإلبداع.

اللون األصفر لإلنفتاح على اآلخر.
اللون األخضر لألمل ببكرا.
اللون النيلي للنزاهة بالعمل.

اللون البنفسجي لإليمان باهلل.

شــكرًا ســيزوبيل... بتمّنالــك تضّلــي الشــمعة المضوايــة 
بلبنــان والعالــم مــع كل احترامــي وحّبــي للجميــع. 

كارال فّضول
مشغل الرسم والتلوين
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قطار الحياة

قطــار الحيــاة بيمشــي وعنــدو محّطــات بيمــرق فيــا، 
مّيزاتــا. إال  وكّل محّطــة 

وفي محّطة بحياتي بّلشت من عشرين سنة.

من عشرين سنة، العدرا قّدمتلي عيلة تانية وجمعتني 
بإخوة وخّيات كّلنا سند لبعض.

الّطريــق مــا كانــت ســهلة، فيــا ُجــَور، طلعــات ونــزالت، 
متــل  تعبــو  يــوم حمــل معــو  كتيــرة. كّل  وصعوبــات 
مــا حمــل الفــرح والّســالم الّداخلــي اللّــي عايشــتو مــع 

والدنــا، الّزمــالء واإلدارة.

ــام صعــب  واألهــّم ِفيــا اإلحســاس باألمــان الّلــي بهاألّي
ــة ومتضامنــة. نالقــي إاّل بحضــن عيلــة محّب

شــكر كبيــر لــكّل فــرد بعيلــة ســيزوبيل والّشــكر األكبــر 
لســّت البيــت الّلــي حاضنــة عيلتنــا وبَفضــال منكّمــل 

الّرســالة.

جوليانا عنيسي
وحدة الشوشو

مشوار حلو كتير

مشــواري مــع ســيزويبل بلّــش مــن عشــرين ســنة، بــس 
الحقيقــة إنــو البدايــة كانــت قبــل هيــك بكتيــر.

مــا فــي أحلــى مــن مشــوار بتروحــو، مــش ألنــك مجبــور، 
وال ألنــو هيــك ســاقبت، وال ألنــو مــا كان فــي غيــرو،

مشــوار بتروحــو ألنــك إنــت يلــي اخترتــو، وألنــك بتحــّب 
المطــارح يلّــي بياخــدك عليــا، وألنــك بتنطــر الفرحــة يلــي 

بتحــّس فيــا بــكّل خطــوة، وبــكّل لحظــة.

شــباب  وعيلتــك،  أهلــك  صــاروا  زمــالء  مــع  مشــوار 
ــن وتحبُّــن متــل  وصبايــا صــرت تهتــّم فُيــن، تعتــل همُّ
والدك، ومؤسســة وال يوم زاحت عن هدفا ورســالتا رغم 

كل الظــروف، ومــا بعمــرا تخلّــت عّنــا.

 وبشــفاعة وبركة »ســّت البيت«، إمنا مريم قدرنا ســوا، 
يمان، نتخّطى كل الّصعوبات،  كّل هالسنين، بإصرار واإ
الّدنــي.  بــكّل  مضّوايــة  دايمــًا  يلّــي  الّشــمعة  ونكــون 

مكّمــل،  بعــدو  مشــواري  ســنة،  عشــرين  بعــد  واليــوم، 
بنفــس الزخــم، ونفــس الفــرح، ونفــس القناعــة، ويمكــن 
أكتــر، وخيــاري كان بمحّلــو، ولــو بيرجــع فّيــي الزمــن، 

مــا بختــار إمشــي غيــرو. 
غادة طّنوس 
وحدة اإلعاقة الجسدّية

20 سنة عطاء
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المحبة هي سيزوبيل

أول مــا وصلتنــي رســالة بتقــول حّضــر شــهادة حياتــي 
محــي جملــة. الـــ ۱۵ ســنة وأنــا إكتــب كلمــة واإ

فشــلت عّبــر بنــص فشــلت عّبــر بــكالم ألّنــي مــا لقيــت 
أجمــل وأروع ِمــن كلمــة وحــدة.

هالكلمة لمستا منكم، هالكلمة أخدتا، عّيشتوني ياها، 
دخلــت بــكل جــزء بجســمي، روحــي وعقلــي. حّطتنــي 
ومّشــتني بطريــق غّيــرت تفكيــري ونظرتــي لأَلمــور.

غّيرتنــي، غّيــرت تحليلــي لأَلمــور، نعشــتني ومّشــتني 
علــى طريــق الفــرح.

SESOBEL هالكلمة هي: المحبة هي
ما في أحلى من المحبة.

المحبة اللي ِقبلتني بسيئاتي قبل حسناتي.
المحبة اللي داوتني وقت وجعي.

المحبة اللي ساعدتني وقت ضعفي.
المحبة اللي سندتني وقت حاجتي.

المحبة اللي حّبتني وحضنتني وقت غضبي.
مــن كل  اســتمديتا  اللــي  هالمحبــة  بفضــل  اليــوم  أنــا 
واحــد منكــم أنــا عــم عيــش الســالم، الفــرح واإليمــان مــع 

كل الصعوبــات.
بشــكر اهلل ع هالعيلــة، بشــكر ســيزوبيل، بشــكر كل 
ميــن تــرك بصمــة حلــوة بحياتــي، بشــكر ســت البيــت، 

اهلل يخلينــا.  
ماي أبو ملهم
وحدة اإلعاقة الجسدّية

من القلب15 سنة إلتزام

الملجــأ  وهــي  لإلنســان  األّول  االنتمــاء  هــي  العائلــة 
لــه  لــه. وكيــف إذا كان  الدافــىء والحضــن الحنــون 
عائلتيــن. نعــم، عائلتــي الثّانيــة »ســيزوبيل«، عائلــة 
تــرى فيهــا الّســند والعــون. أفــراد هــذه العائلــة هــم أولئــك 
اّلذيــن يقّدمــون لنــا ونقــّدم لهــم كّل مــا نملــك مــن التــزام 

ومحّبــة فــي جميــع الّظــروف.

شــعرُت بهــذا وآمنــت بــه فــي لحظــٍة مــا، ومــن حيــن 
وتجــارب  مواقــف  عــن  عبــارة  والحيــاة  الّلحظــة  تلــك 

تؤّكــد لــي هــذه القناعــة أكثــر فأكثــر.

أرســل تحّيــة شــكر واحتــرام وتتناثــر كلماتــي حبًّــا علــى 
صفائــح األوراق لــكّل فــرٍد مــن أفــراد عائلتــي ســيزوبيل، 
لــكّل مــن أزال غيمــًة مــررُت بهــا، لــكّل مــن أعــاد رســم 
قــام بتصحيــح  لــكّل مــن  فــي قلبــي،  األمــل والّرجــاء 
وفــي  عوًنــا  الشــّدة  فــي  كانــوا  اّلذيــن  لــى  واإ عثراتــي، 

الّرخــاء رفاًقــا.

منــذ 15عامــا أنــا آمنــُت والتزمــُت مــع هــذه العائلــة. 
وعمــٌل  بالّلســان  فــراٌز  واإ بالقلــب،  معرفــٌة  فاإليمــان 
بــاألركان. وأنــا أشــعر دائًمــا باالمتنــان لــكّل فــرٍد مــن 
مــا  أمــام  تكفــي  شــكر ال  وكلمــة  العائلــة  هــذه  أفــراد 

وارتيــاح.  مــن دفٍء  قلبــي  علــى  أدخلــوه 
شكًرا لكم من األعماق.

ريتا عقيقي
وحدة الشوشو
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من القلب

مشــواري  بلّــش  كيــف  خّبــرت  ســنين،  الـــ10  بشــهادة 
بهالطريــق.... مشــيت  وكيــف 

بشــهادة الـــ 15 ســنة، وبهالخمــس ســنين الجديــدة، يلّــي 
كانــت صعبــة علــى كّل واحــد مّنــا، عشــت واختبــرت 
كيــف مؤّسســتي هــي فعليًّــا عيلتــي، كيــف إدارتــي هــي 

إّمــي وبيــّي، كيــف زمالئــي هّنــي إخوتــي.
ســيزوبيل وقفــت حــّدي بــكّل صعوبــات الحيــاة اليومّيــة، 

متــل كّل بــّي بكــون ســند لــوالدو.
والدا  بتشــّجع  إّم  كّل  متــل  حــّدي  وقفــت  ســيزوبيل 

تخافــوا.  مــا   : وبتقلّــن 
واألمــل  بصمــت،  العطــاء  بقّدمــوا  لــي  والبــّي  هــاإلّم 
ببكــرا والالخــوف اللّــي عشــتا بمؤّسســتي، قــدرت أنــا 

ولمحيطــي. لعيلتــي  إنقلــو  بــدوري 
ومــا رح إنســى وعــدي انــّي رح ضــّل مآمنــة، ملتزمــة، 

وأعطــي بحــّب وكــرم وتفانــي لقضّيــة والدنــا. 
جيهان فهد
وحدة التدّخل المبكر

أنتم سعادتي

حلمت أن الحياة سعادة
استيقظت فرأيت أن الحياة خدمة

أردت أن أخدم
فرأيت أن الخدمة هي السعادة

عائلتــي  هــم  وســعادتي  حياتــي  فرحــي  ســيزوبيل... 
وقوتــي... نجاحــي  هــم  وأوالدي. 

شــكرًا لوجودكــم ألنكــم ســعادتي. شــكرًا لمحبتكــم ألنكــم 
حياتــي. شــكرًا  لكــم جميعــًا.

ريتا معلوف
البرامج التربوّية

ً
لحظات لن أنساها أبدا

كــم أشــعر بشــغف عظيــم وأنــا أقــف اليــوم أمامكــم. 
يــداي ترتجفــان ليــس مــن البــرد والخجــل فحســب بــل 
وقــد  نفســي  أعمــاق  تختلجــان  وفرحــة  غّصــة  عــن 
تزاحمــت فــي مخّيلتــي العبــارات وتســابقت إلــى ذهنــي 
الكلمات، فاحترُت أيها أختار وبأيها أبدأ حديثي هذا.

إلــى المــدراء الكــرام، يعجــز القلــم عــن كتابــة مــا بداخــل 
الوجــدان مــن الشــكر والتقديــر واالمتنــان. فلقــد كنتــم 
لــي ذلــك الينبــوع مــن العطــاء الــذي ال ينضــب، لقــد 
نلــُت منكــم أحلــى العلــوم وأســمى األخــالق، فجزاكــم 

اهلل عنــي كل خيــر. أنــا علــى أتــم اليقيــن بقلبكــم الكبيــر 
ــذا هــا أنــا أطلــب منكــم الســماح والعفــو  المتســامح ، ل

عــن كل هفــوة صــدرت.
ســنوات طــوال زرعناهــا جــدًّا واجتهــادًا لــم نتعــب يومــًا 
ولــم نتأفّــف، كــم كانــت لحظاتنــا معــًا ســعيدة، لحظــات 

تخّللهــا الفــرح والحــزن، لحظــات لــن أنســاها أبــدًا.
فيــا ســّيد الحقــل ورّب الحصــاد، قــم وأعــد بميــزان عدلــك 
واجعل بمناك على أكتافنا بخورًا عطرًا ألننا أبناء الحياة.
لودي أبي رزق
وحدة التدّخل المبكر



13 -

معنى العطاء والحب 10 سنين إيمان

عشــر ســنين مرقــوا بســيزوبيل خاللــن تغّيــرت إشــيا 
بحياتــي. كتيــر 

تعّلمــت معنــى العمــل كفريــق، تعّلمــت وفهمــت أكتــر 
معنــى العيلــة وكيــف، إذا هالعيلــة يلــي بتنبــض حــب، 
فــرح، إلتــزام وتفانــي! عيلــة قّربتنــي أكتــر مــن يســوع 
ّمــو مريــم وشــو حلــو إســما: »مريــم ســت البيــت«. واإ

بالبرامــج  والد  مــع  اشــتغلت  ســنين  العشــر  بمســيرة 
التربويــة وشــبيبة بمركــز المســاعدة بالعمــل. تطــّورت 
علــى الصعيــد المهنــي والشــخصي. تعّلمــت الصبــر 
معنــى  واكتشــفت  أكتــر  قريــب  صــرت  واإلصغــاء، 

والحــب. العطــاء 

بمســيرة العشــر ســنين، ســيزوبيل وقفــت حــدي بكتيــر 
والمــرة  الصعبــة  باألوقــات  حياتــي،  مــن  مراحــل 

والفرحــة.  الحلــوة  وباألوقــات 

ســيزوبيل... بشــكرك َع كّل الحــب والدعــم وبتمنالــك 
النجــاح الدايــم واإلســتمرارية.

الياس أبي صالح
مركز المساعدة بالعمل

10 سنين دروس تحّدي

عنــوان رســالتي مــن أول يــوم لهاللحظــة هــو التحــّدي. 
التحــّدي مــع نفســي، مــع عيلتــي الزغيــرة ومــع عيلتــي 
الكبيــرة. هالرســالة خّلتنــي أعــرف معنــى الحيــاة وقّديش 

اهلل عاطينــا ِنَعــم ونحنــا عميــان.

كل يــوم بهالعشــر ســنين كان درس، بمثابــة كــف تــا 
قــوم إتحــّدى الحيــاة متــل والدنــا. لوالهــن كنــت بعدنــي 
بــال معنــى، هّنــي بالــذات عــم بخّلونــي قــوم وناضــل 

تحــّدى كل الصعوبــات متلــن تمامــًا. واإ

بشــكرن مــن قلبــي، خّلونــي إقــوى وعزيمتــي تكبــر كل 
يــوم عــن يــوم.

بشــكر العــدرا علــى فريــق العمــل وخاصــة فريقنــا يلــي 
دايمــًا حــّدي وبيدعمونــي تــا إســتمر.

فيفيان أبي رزق
قسم اللوجستي

10 سنين إيمان
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١٠ سنين بمدرسة المحبة واألمل والفرح

تحديــدًا  ســيزوبيل  لعيلــة  انضّميــت  ســنين   10 مــن 
المدرســي جزيــن. 10 ســنين خبــرة  الدمــج  لبرنامــج 
محبــة  ســنين   10 كمــان  بــس  دايــم  وتعلّــم  وتطــور 

وأمــل. وفــرح 

الجزئــي  بالدمــج  الــوالد  مــن  كتيــر  وعّلمــت  رافقــت 
الكلّــي  وبالدمــج  الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  مــع 
المدرســة  بقلــب  التعلمّيــة  الصعوبــات  ذوي  مــع 
الرســمية.  هالمشــوار الممّيــز بالدمــج الكلّــي وصلنــا 
فيــه حاليًّــا كفريــق متعــّدد اإلختصاصــات لمســاعدة 
والتحضيــر  البريفيــه  صــف  حتــى  الــوالد  ومرافقــة 
لإلمتحانــات الرســمية المكّيفــة. صحيــح عّلمــت بــس 
للحقيقــة تعّلمــت أكتــر...  تعّلمــت مــن والدنــا المحّبــة 
المجانيــة، القــوة، العزيمــة، األمــل والشــجاعة ألنــو مــا 

صعوبــة. ألي  استســلموا  بحياتــن 

بتســتمر  ســيزوبيل  عيلــة  بقلــب  هالمســيرة  انشــاهلل 
لســنين كتيــرة ونضــّل نتعلــم مــن والدنــا القــوة والعزيمــة 
برجــا كبيــر، هالرجــا أكيــد منســتمّدو مــن ســت البيــت 
اللــي اتكلنــا علَيــا بــكل الظــروف ورح نضــل نتــكل.

غــادة معلوف
برنامج الدمج المدرســي - ســيزوبيل جزين

 البيت
ّ

بشكرك ست

أّول مــا فتــت علــى ســيزوبيل كنــت بوحــدة الشوشــو، 
وكانــت المعّلمــة عــم تعلّــق صــور الــوالد. قّربــت صــرت 
ســأل حالــي: أنــا شــو جابنــي لهــون؟ شــو بــّدي  إّطلّــع واإ

مــن هالّشــغلة؟ كنــت عايشــة بصــراع داخلــي.

أّول يــوم مدرســة، كانــت المعّلمــات الّضحكــة عوّجــن، 
اســتقبلوا الــوالد بهيصــة، بغمــرة، ببوســة، وأنــا واقفــة 

مصدومــة مــش عارفــة شــو أعمــل.
مرقــت أّول جمعــة وحّســيت إّنــو أنــا غريبــة وكّل شــي 
مــن حولــي غريــب، صّلبــت إيــدي عوّجــي وقلــت: يــا 
عــدرا اصطفلــي فّيــي... بــّدك كــون مــن هالعيلــة حّطــي 

ذا الء خّلينــي فــّل. إيــدك معــي، واإ

خّلتنــي  معــي،  إيــدا  حّطــت  بــس  مــش  البيــت  ســّت 
كتيــر وأهــّم  يلّــي عّلمونــي  بهالعيلــة وبــوالدي  إتعلّــق 
شــغلة إّنــي أتخّطــى الّصعوبــات رغــم كّل الّظــروف.

وهيك مرقوا عشر سنين!!!

كتيــر  عّلمتنــي  يلّــي  ســعدى  معّلمــة  أّول  بشــكر 
والّســند  والمســؤولة  اإلخــت  كميــد  غــادة  وســاندتني. 
قبلتينــي  ألّنــك  كمــان إللــك  الّشــكر  وأنيتــا  األكبــر.  

عيلــة. ألحلــى  إنتمــي  وخّليتينــي 
محّبتكــم  علــى  العمــل  وفريــق  اإلدارة  كمــان  وبشــكر 
عّرفتنــي  يلّــي  البيــت  لســّت  واألهــّم  األكبــر  والّشــكر 

التّانيــة. عيلتــي  ســيزوبيل  علــى 
حنان سنكري
وحدة الشوشو
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شو حلو تعيش مع ماليكة على األرض
مشوار ١٠ سنين

بتوثــق بالصــدف ؟؟ أوقــات ومــش دايمــًا...
بتوثــق بوجــود اهلل بــكل ثانيــة بحياتــك، ببيتــك، بعيلتــك 

وبشغلك؟ 
أكيد...

بتوثــق لمــا آخــر الليــل تحــّط راســك علــى المخــدة، 
تصلــي، وتطلــب وتقلّــو ســلمتك حياتــي بــكل تفاصيــال 
نــت رشــدني علــى الطريــق الصــح ورافقنــي، إنــو مــا  واإ

رح يخذلــك؟ 
أكيد...

بتوثــق لمــا تطلــب مــن ســت البيــت وتــردد صالتــا: 
علينــا  اللــي  نعمــل  عليكــي...  نتــكل  نضــل  علمينــا 
عــم  إنــو  البيــت  ســت  حصــة  حصتــك  ونتركلــك 
تســمعك وعــم تقلــك مــا تخــاف مــن الصعوبــات لمــا 

اهلل؟  علــى  تتــكل 
أكيد...

انــا بوثــق وبطلــب وبصلــي وأكيــد إنــو اهلل ســامعني 
والدليــل  حياتــي  تفاصيــل  بــأدق  وموجــود  ومرافقنــي 

إنــي فــرد مــن أفــراد عيلــة ســيزوبيل....

بعيلــة  مشــواري  ابتــدا  بالـــ۲۰1۲  ســنين   1۰ مــن 
كفتــرة  يــوم   15 منــي  انطلــب  بــاألول  ســيزوبيل، 
تدريــب. ومــن أول يــوم وأول إجتمــاع، جملــة تــرددت 
علــى مســمعي كانــت زّوادة حملتــا معــي لليــوم »مــش 
بعيلــة ســيزوبيل وال ســهل  فــرد  تكــون  إنــك  صدفــي 
المشــوار بهالحلــم الكبيــر، ســّت البيــت هــّي بتختــار 
بتكفــي  هالعيلــة  لخيــر  إنتــي  ذا  واإ هالعيلــة  أفــراد 
ذا ال علــى طريقتــا بتعــرف كيــف تختــار  وبتصيــري واإ

تانــي«. بمــكان  هــدف ووظيفــة  إلــك 

خفت وترددت وســألت شــو ناطرني؟ وقلت مســتحيل 
أنا إقدر إمشــي هالمشــوار.

والفــرح  بالتعــب  الحلــم،  متــل  قطعــوا  ســنين   1۰
يمــان وحــب، كل  والصعوبــات. مشــيتن بــكل فــرح واإ

يــوم كان عــم يقطــع كنــت عــم بوثــق أكتــر بــإرادة اهلل 
وشــو حلــو تكــون عــم تعيــش مــع ماليكــة، مــع نــاس 
بقلبــن ســالم وفــرح وحــب ال متناهــي لــكل اللــي حولــن 
وتتعايــش مــع ظــروف حياتــن بــكل تفاصيــال تيكونــوا 

نــت البحاجــة لترتــوي. إلــك هنــي النبــع واإ

رحلــة اإلكتشــاف الروحيــة والعمليــة والشــخصية بعيلــة 
ســيزوبيل عامــة وخصوصــي بكفرحونــة مــع شــبيبتنا 
إنــي  صعــب  داخلــي  فــرح  مصــدر  كانــوا  وأطفالنــا 
ترجمــو بحــروف، كانــوا الســند إلــي بضعفــي وبفقــري 
الروحــي. كل يــوم كان إيمانــي بهالرســالة عــم يتجــّدد 
ويكبــر ويدفعنــي إفتــح عيونــي علــى األهــم والجوهــر 
بحيــاة اإلنســان. بســمتن، نظرتــن، دمعتــن، صوتــن 
وحركاتــن كانــوا المدخــل ألعــرف قيمــة وجــودي بينــن 

ومســاواتي فيــن.

جــو، أنطوانيــت، بيــار وناصيــف وغيــرن هنــي رفقاتــي 
علــى مــدى هالعشــر ســنين... هنــي كنــز كتيــر ثميــن 
اهلل وضعــو بيــن إيديــي وانشــااهلل كــون علــى قــّد هالثقــة 
وهالمحبــة وتبقــى ســيزوبيل شــمعة مضويــة تــوزع دفــا 
ونــور وحــب ومســاواة وخدمــة وأمــل لــوالدا وشــبيبتا 

وكل فــرد مــن عيلتــا. شــكرًا ســيزوبيل...

رانيا أســمر 
ســيزوبيل كفرحونــة

10 سنين إيمان
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١٠ سنين من الِنَعم

هيــدا النهــار مــن أجمــل إيامــي ألن اليــوم وألول مــرة 
فيــي عّبــر عــن حبــي لهالمؤسســة وتقديــري إلهــا.

بــدي إشــكر إم الــكل إمنــا العــدرا ألن بعتتلــي نعمــة 
الشــغل معكــم وبــدي إشــكر مــدام فاديــا ومــدام كارمــل 
نبقــى عيلــة  يعملــوا كرمــال  عــكل شــي عملــوا وعــم 
وحــدة بســيزوبيل وعوقفتــن حدنــا بالمــرة قبــل الحلــوة 
الســهلة وبشــكر كمــان كل  قبــل  وباألمــور الصعبــة 
ومــن  الزعــل  مــن  تيشــيلنا  اشــتغل  مجهــول  جنــدي 

صعوبــة اإليــام اللــي قطعنــا فيــا.
نظيرة شــلفون
قســم اللوجستي

سيزوبيل عيلتي وبيتي التاني

أنــا تركــت عيلــة ورايــي ببلــدي مصــر وجيــت... بــس 
لقيــت عيلــة وبيــت تانــي حضنــي بلبنــان.

بــدي  أذا  البصــر وصــرت  بلمــح  قطعــوا  ســنين   10
أرجــع علــى مصــر إحســب حســاب ألــف مــرة قبــل مــا 

آخــد القــرار .
أنــا مــا بشــتغل مــع الــوالد بــس شــغلي لتأميــن حاجاتــن 
بيعطينــي  اللــي  هــو  واليوميــة  المعيشــية  البيتيــة، 

ألســتمّر. والحمــاس  القــوة  الطاقــة، 
سيزوبيل رسالة ومشروع حياة... بحبكن كلكن.

أحمد األصفر
قسم اللوجستي

ما في أحلى من الَجمعة، 
وما في أصعب من الفراق.

عشــتو  اللــي  الحــب  وّج  وّجيــن.  إال  هلــق  شــهادتي 
كل  بتقــّدر  كفــوءة،  إدارة  برعايــة  ســيزوبيل،  بعيلــة 
كان  يلــي  البيــت  ســت  مريــم  بنعمــة  منــا،  شــخص 
خلّتنــي  الحلــوة،  لهالعيلــة  بانضمامــي  الفضــل  إال 
إنســى تعبــي لّمــا شــوف فــرح الــوالد، وشــوف الفريــق 
مرتــاح... والــوّج التانــي إحســاس أَلـــم إنــي رح إبُعــد 

هالعيلــة... عــن 
بتمنــى لــكل شــخص التوفيــق وراحــة البــال، بهديكــم 

محبتــي وشــكرًا علــى كل شــي...
شــكرًا مريم ســت البيت...

ســيلفا شلفون
قســم اللوجستي


