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02- اإلفتتاحّية 

اإلفتتاحّية

مع مريم

بختام مسيرتنا بشهر إمنا مريم، حلو نكفي نتأمل ونفكر.
ـيـنا مريم. شو بتطلب مّنا؟! شو ِبـتوصِّ

بكّل بساطة بتطلب مّنا، ِمِتل ما طَلب يسوع على الصليب ِمن يوحنا الحبيب يّلي بيمّثل كّل واحد مّنا، إّنو 
ناخد مريم على بيتنا، على حياتنا. 

ناِخدا وِنتعّلم مّنـا كيف عاشت، كيف واجهت الّصعوبات، كيف كانت ِتتأمَّـل كل شي بقلبا، 
كيف ما كانت تَخـلِّي شي يـَبعِّـدا عن محبِّة إبنا، المحبِّة يّلي مريم انَعَجـِنـت فيا، عاشتا لآلخر. بّس هالّشي ما 

كان إّل نتيِجة مسيرة ِعمِلتا مريم مع كلمه أهلل.  

اليوم، مريم عم تذكِّـرنا إّنو الحّب ما بيَخسِّر، عم ِبتِقـلّـنا إّنو الحياة ما بتموت، 
عم بتأكِّـدلنا إّنو مشروع أهلل ما بِيكِتمل من دون جوابو. 

الكنيسة حطِّـت مريم كِمثال ومدرِسة َتِنتعلَّم مّنا كيف نكون مع الرَّب، كيف نكون عم نَسّلمو حياتنا بالفعل، ِمن 
نتصارو بحياتنا هوِّ القادر ِيَطلِّع من حياتنا أحلى شيء ممكن. ِخالل تحقيق ِكلمتو واإ

إذا كّنا مَصّدقين مريم وَبدنا نـَفرِّح قلبا، وألّن القرار َهلَّق ِبَبلِّش ِيتَّرَجم، خّلونا اليوم بجدِّية ولد أهلل، نوعد مريم 
ناِخدا على بيوتنا، على حياتنا، ِنتعلَّم مّنا وِنتأمَّل بِكّل شي عاِشتو، هيك كلِّ الّسما ِبتكون مبسوَطة، ألّن ِنحنا 

قّررنا نكون ِمِتل يسوع، ولد مريم.

الياس طوق



03-  أخبار ونشاطات والدنا

 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

مبروك األّول قربانة

تناولَوا  يّلي  األولى  القربانة  مبروك  ألف  نقول  بدنا 
“لونا زغيب، تيريزيا مّتى وكلوي نعيم”. 

إنشاهلل بتضّلوا حاملينا كّل عمركن ويسوع يكون دايًما 
رفيقكن بدرب الحياة الّطويلة. 

وحدة اإلعاقة الفكرّية

أجمل فرحة، المشاركة

يا سّر القربان العظيم إنت يّلي نزلت وسكنت قلب 
بخيراتك  علين  أنعم  وماريا،  شربل  جوليا،  من  كّل 

وخّلي قلبن مسكن دايم إلك.
بهالمناسبة الممّيزة، التقت وحدة الشوشو على وقفة 
على  الّرّب  لنشكر  ولدنا  أهالي  مع  حتفال  واإ صال 
عطاياه ونحتفل سوا بقربانتن األولى بأجواء مليانة 

فرح، حّب وسالم.
وحدة الّشوشو

بعد طول غياب

غدي أّيوب، بعد غياب طويل، حّب يعّبر عن شوقو 
بضيافة  سيزوبيل  على  برجعتو  وفرحتو  لرفقاتو 
شوكول وعصير. تشارك مع أصحابو بجلسة مليانة 

فرح، خبار ولعب. 
منحّبك كتير غدي وأهال وسهال بين أصحابك.

وحدة اإلعاقة الجسدّية



04-  أخبار ونشاطات والدنا

كّل موسم وإنتو بخير

وكيفّية  الّزرع  وطرق  الّزراعة  أهمّية  تعّلمنا  الّسنة 
اإلهتمام فيا مع إختالف المواسم.

زرعنا، سقينا، عّشبنا وبآخر الّسنة حصدنا. وليكتمل 
نشاط  موسمنا  ومن  شبيبتنا  مع  حّضرنا  شغلنا، 
نعنع،  روكا،  سلطة  مع  مسلوقة  بطاطا  مطبخي: 

خيار وبندورة.
البلدّية وكّل موسم  وما في أطيب وألّذ من الخضرا 

وأنتو بخير.
وحدة اإلعاقة الجسدّية

فهد كوكا

بس نحكي عن »فهد كوكا« بوحدة الّشوشو بتنرسم 
الّضحكة على وجوهنا ألّنو نهفاتو كتيرة.

فهد مطّول شعراتو ولّما قلنالو إّنو األفضل تقّصن 
خاّصًة بفصل الّصيف، رفض وكان مصّر إّنو أل.

لّما سألناه عن الّسبب كان جوابو إّنو بّدو يكون متل 
»صخر« الممّثل المعروف بمسلسل الهيبة. 

 bande بـ ولّما وصل تاني يوم، كان رافع شعراتو 
متل الممّثل وبرم على كّل المرّبيات حّتى يفرجيون 

الموديل الجديد. 
وحدة الّشوشو

دايًما حّدنا

نحنا منتعّلم منن... بفرفحوا القلب... بحبوك وبصيروا 
مش عارفين بشو بّدن يساعدوك. في نهار واجهت 
المعّلمة مشكلة ببرنامج الـactive inspire، وكانت 
محتارة شو بّدا تعمل، وهون »قوساي« بشوفا محتارا 
وعم تطّلع على الّلوح وفجأة وبكبسة صغيرة بالبرنامج 

بحال هّوي والمعلمة.
الفكرة إّنو مش نحنا لمنعّلمن بس! بالعكس نحنا كّل 
يوم منتعّلم مّنن، ولدنا عندن كتير من القدرات يّلي 

بتفاجأنا، المهم إّنو نآمن فين ودايًما نشّجعن. 
وحدة اإلعاقة الفكرّية



05-  أخبار ونشاطات والدنا

نشاط توعية

هتمام الشباب،  كرة الّسلة رياضة مسّلية، بتلفت نظر واإ
على  تعّرفنا  الّتوعية،  بحّصة  برنامجنا  وضمن 
مكّونات هالّلعبة: الاّلعب ولباسو الممّيز، الملعب، 
فيديو. وعرض  أغراض  خالل  من  والّسلة  الّطابة 

بالملعب  الّتمرين  وتوفيق  نيكول  جو،  مع  وجّربنا 
وكان الحماس سّيد الموقف.

وحدة التوّحد

أحلى رفقة

من صداقة أهل لصداقة رفقة.
هيدي عالقة “جيوفاني” و”جو” الممّيزة يلي بتجمعن 

سوا، وبتنرسم الضحكة على وّجن بس يتالقوا.
وحدة التوّحد

عيد ميالد عاطف

والممّيز  عاطف  ميالد  بعيد  الّشهر  هيدا  احتفلنا 
فرحة  كانت  حّدو.  وحضورو  سيمون  خّيو  مشاركة 

عاطف كبيرة وما بتنوصف بهالَجمعة الحلوة.
منتمنى الّرب يحميك ويعطيك طولة العمر.

وحدة التوّحد

أهال وسهال

وبعد  البيت.  أهل  من  معنا صار  المتّطوع  توماس 
سيزوبيل  يزوروا  حّبوا  لبنان  على  أهلو  وصول 

ويتعّرفوا على ولدنا وشبيبتنا. 
وتقديرن  فرحتن  عن  عّبروا  بالمؤسسة  جولة  وبعد 
ناطر   PHPالـ وأكيد  الممّيزة.  سيزوبيل  لخدمات 
ولدنا  كّل  وزقفة!  هيصة  غنّية،  لإلستقبال.  وجاهز 
محّمسين بوجودن وتوماس كان مبسوط  بوجود أهلو 

وفخور بعيلتو التانية سيزوبيل.
وحدة اإلعاقة الجسدّية



06-  أخبار ونشاطات والدنا

شكر من القلب

من فترة، التزم  فريق Cirquenciel بتدريب شبيبة 
من وحدة  TED - PHM على كتير من األلعاب 
أسبوع  بخفّية ومهارة عالية. وكّل  الّدقيقة  والحركات 

شبيبتنا بينطروا هالتدريب بكل حماس.
ألف شكر َلفريق Cirquenciel  إللتزامن مع شبيبتنا 

يمانن بقدراتن ومهاراتن الفّنّية. واإ
القسم التربوّي

أعياد الميالد

بينطروا  الكّل  ممّيز:  ولدنا  ميالد  بعيد  اإلحتفال 
ومحّبة،  بنشاط  بيحّضروا  المعّلمات  الّصبر،  بفارغ 

واألهل بيشاركوا بفرح وحماس. 

بشمعة، زينة، كاتو وهدّية منوّصل الفرحة َع قلوب 
ولدنا.

وحدة التدّخل المبكر 

 أهال وسهال بول

بشهر أّيار استقبلنا بوحدة الّتدخل المبكر “بول” بِوّجو 
المليان فرح. أهال وسهال فيك “بول” بعيلتك الجديدة 

سيزوبيل.
وحدة التدّخل المبكر 



07-  أخبار ونشاطات والدنا

 PABLO المتّطوع 

هيدي الّسنة ومتل كّل سنة منستقبل متّطوعين من 
فرنسا، وبوحدة الّتدخل المبكر كان Pablo عم برافق 

ولدنا.
Pablo خفيف الظّل، قريب من الولد وهّوي الجندي 
على  يعزف  إّنو  واقترح  الّصفوف.  بكّل  المجهول 
الولد  تفاعل  باألسبوع، والمفاجأة كانت  الغيتار مّرة 

بالحّصة وصاروا ينطروا كّل مّرة بحماس كبير.
.Pablo شكرًا

وحدة التدّخل المبكر

ه يوفقكن
ّ
الل

هيدي حال الّدني ناس بتجي وناس بتروح. الفراق 
رح يكون صعب بس إنتو رح تبقوا بقلب كّل واحد 

مّنا.

مع  كنتوا  لحظة  كّل  َع  وكريستين  جيزال  شكرًا 
شبيبتنا، ع كّل بسمة وضحكة تركتَوا بقلوبنا. 

جيزال زوين وكريستين سالمة منتمّنالكن كّل الّتوفيق 
بمسيرتكن  ترافقكن  البيت  ست  ومريم  والّنجاح 

الجديدة.

وحدة اإلعاقة الجسدّية

مواهب مخّباية

بتسمع صّفارتا كّل يوم وصوتا بيحّمس هون وهون.
كاّل نشاط وحيوّية ومليانة مواهب مخّباية.

أكيد عرفتوا عن مين عم نحكي.
الّدولّية  الّتحكيم  شهادة  على  جويل  مبروك  ألف 

بالكرة الّطائرة. بيكبر قلبنا فيكي!
وحدة اإلعاقة الجسدّية



08- شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل وبمركز المرافقة

 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

يا مريم إنِت النور نورينا

متل ما كانت مريم »واقفة« تحت الصليب عم بيسلما 
واقفة  الحبيب  التلميذ  بشخص  البشرية  أمومة  يسوع 

وقفة رجا قدام األلم وقفة حياة قدام الموت، 
يا مريم إمنا يا ست البيت وكل بيت من بيوتنا بين 
إيديك منحط عيلة سزوبيل حتى تصير كنيسة تشهد 

لحضور إبنك الحي.
بمسيرة انطلقنا لنمجد إسمك ونتبارك بحضورك الدايم 
إلسمك،  المكرس  أيار  بشهر  صلواتنا  رفعنا  معنا. 
تتباركي مؤسستنا  القلب صّلينا  عيلة سيزوبيل. من 
وبيوتنا وشبيبتنا اللي صلوا من قلبن وقالوا كل واحد 

على طريقتو:
»منشكرك يا مريم عالِنَعم يللي عم تعطينا ياها« 
»نحنا منحبك يا مريم ألنك بتبعدي الشر عنا« 
خواتنا«  »منطلب منك يا مريم تخليلنا أهلنا واإ

»تحمي لبنان وتعطي السالم 
وتحمي سيزوببل يللي منحبا كتير« 

»يا مريم إنت النور نورينا« 

ولمسة  الرجا  عطينا  البيت  ست  يا  ومنقول  منختم 
حنان تبلسم قلبنا المجروح. منحّط وطّنا بين إيديك 
حتى يبقى وطن الرسالة واإليمان ويعبر لبّر األمان.

 CAE - مركز المرافقة

أجمل عيلة عيلتنا 
أطيب طبخة  طبختنا

ألذ نكهة نكهتنا 
أهضم ستات ستاتنا

بيهمكن تتعرفوا على وصفتنا 
رشة حب مع مسحة حنان 

أوعى تنسى الضحكة 
لو شو ما كان.

من القلب شكر كبير إلكن يا أطيب ستات.
عالء عواضة

 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

شكر من القلب

عيد األب

سندي،   إنت  أقدامي.  تحت  جنة  يا  الحبيب  أبي 
ملجئي الوحيد وأجمل نعمة بحياتي.

يا مرافق دربي ومحّلي إيامي، إنت اكتر رجل بوثق 
فيه ألنك بتحبني من دون مقابل. 

بتحبني  ألنك  حالي،  من  أغلى  يا  غالي،  يا  بحبك 
إيامي وبلسم  من دون شروط ول قيود. إنت محّلي 
كل  بيضّوي  اللي  نور  يا  و  قوتي  يا  لجروحاتي. 

حياتي. بحبك يا تاج راسي الوحيد، بحبك.
أحلى  ويا  أب  أغلى  يا  خير  بألف  نت  واإ عام  وكل 

صديق.
برناديت ريشا



09- شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل

وعدتني ليلى ووفت

على  إجي  فّيي  إنو  بإتصال  ليلى  فاجأتني 
في حدا  النهار  بهيدا  ٩ حزيران ألنو  بـ  سيزوبيل 

النقل. وسيلة  يأّمن 

اإليام  عّد  صرت  لدرجة  الفرح  من  طرت  أنا 
اليوم  وأخيرًا  الحبايب.  بأغلى  إللتقي  بالدقايق 

فرح وحماس.  بكل  إجا وطلعت  المنتظر 

طول  بعد  مصّدقة  ومش  سيزوبيل  على  وصلت 
حكي  واإ شوف  إنو  تقريبًا،  ونص  سنتين  غياب، 
إلي  اللي  أصحابي  وكل  ليلى  ريما،  الكل،  مع 

ما شفتن. زمان 

فعاًل كان يوم حلو وانطبع بالمشاعر واألحاسيس، 
طول  بعد  واألخبار  الغمرة  والضحكة،  الدمعة 

غياب. 

متل  يوم  كل  نجي  ونرجع  األوضاع  تروق  بتمنى 
سيزوبيل. بمشاغل  الطبيعية  حياتنا  ونسترجع  قبل 

كتير. بحبكن 
ريشا برناديت 

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

15سنة لسيزوبيل جزين

١٥سنة حب وعطاء قطعوا ِبَلمحة بصر.
١٥ سنة لّخصوا مسيرة مليانة محبة ما إل حدود...

ُتوِِّجت بإحتفال بالمدرسة اإلبتدائية الرسمية بُحضور 
هيلدا  السيدة  التربية  بوزارة  والتوجيه  اإلرشاد  ُمديرة 
األستاذ  بالجنوب  التربوية  المنطقة  ورئيس  خوري 
فاديا صافي  السيدة  سيزوبيل  ورئيسة  أحمد صالح 
وُمديرة المدرسة اإلبتدائية الرسمية ومدراء التكميلية 

والثانوية في جزين. 
كّرَمت السيدة صافي كّل األساتذة ِلتعاُوُنن بمشروع 
الدمج كل هالسنين، وشكرت األهل على تضحياُتن 
غّنية  ولدنا  غّنوا  ِباإلحتفال  وشبيبتنا.  أطفالنا  مع 
عّبروا من خالل عن أحالُمن وحقُّن يعيشوا بسالم 

وكرامة ويتمّردوا على الظلم والتمييز . 
الحلم اللي بّلش من ١٥ سنة رح يستمر بعزم وقوة 
أكبر وكلنا ثقة إّنو سّت البيت ول ُممكن تتُرك هالبيت.
برنامج الدمج المدرسي - سيزوبيل جزين



10-

بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

بحضن عيلتنا

Fratrie pas comme 
les autres

Avec le Champion group (groupe des 
petits), l’émotion de la tristesse et du 
dégoût a été abordée en mai avec 
les enfants âgés entre 6 et 10 ans. 
L’émotion de la joie a été traitée dans 
la séance de clôture de l’action en juin. 
Ces deux sujets ont suscité l’expression 
des sentiments des enfants qui ont 
partagé leurs expériences en milieu 
familial, scolaire ou autre.

Avec le Group Be you (groupe des 
adolescents) et Strong Generation 
(groupe des grands), les jeunes 
adolescents ont exprimé leur vécu suite 
à une présentation des changements 
qui peuvent avoir lieu à ce stade de 
leur vie. 

Dans la séance de clôture en juin, 
le sujet de »self care« a été abordé 
afin de garantir un meilleur bien-être 
et les initier à penser à des activités 
d’épanouissement social. 

En mai, le sujet traité était comment 
vivre avec les maladies physiques/
biologiques et psychiques rencontrées? 
Ce sujet a répondu aux différents 
malaises. Les mères ont exprimé les 
maladies à partir de cet arbre :

En juin, le sujet abordé était »les 
déterminants personnels de la 
résilience«. Chaque mère a exprimé à 
partir du schéma ci-dessous ce qui la 
rend plus forte et à l’aise en précisant 
les activités de self care.

Cafe psychosocial pour 
les mamans

/
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Groupe d’engagement 
parental dans le projet 

de vie des enfants a l’USP

Suite à plusieurs rencontres virtuelles, 
une première rencontre en présentiel 
s’est déroulée en mai 2022 à 
SESOBEL avec toutes les nouvelles 
mamans déjà inscrites dans ce groupe.
Le panier des émotions était la base 
de la discussion. 

Cerebral Palsy siblings 
around the world

»International Cerebral Palsy Society« 
a animé une rencontre virtuelle le 
mercredi 29 juin 2022, sur la plateforme 
Zoom pour partager les expériences 
vécues dans le monde entier avec 
la fratrie d’un enfant ou jeune qui 
présente une paralysie cérébrale. 

L’intervention psychosociale auprès de 
la fratrie de SESOBEL a été présentée 
par la présidente et directrice 
générale de SESOBEL, Fadia Safi, 
la psychologue Mélanie Wardan et la 
travailleuse sociale Mireille Zgheib. 

Ci-dessous quelques feedbacks des 
participants après notre intervention. 

Bienvenue 

Jennifer Bou Nasr est stagiaire en 
travail social en deuxième année 
d’études à l’Université Libanaise. Elle 
a débuté son stage au département 
social. 

Dans le cadre de l’intervention sociale 
familiale, elle passera les mois de mai, 
juin et juillet avec nous. 
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إيدي بإيدك
المتطّوعون

When there is a will, 
there is a way

It is hard to talk about my own 
personal experience with SESOBEL 
without a landslide of emotions and 
sentiments. 

It takes me back to the days when I 
used to see the children with disability 
cross a random road and how I felt 
about it. I confess I used to go home 
and ask myself why, while crying.  

Back then, I wasn’t living here - I was 
abroad, and I used to hear over the 
waves that they needed volunteers 
to help out with the kids and stuff.  
I used to hear about it.  But never 
thought about actually doing it! It 
was a remote, spinning and recurring 
idea, in my head, for several years, 
until my own kid became part of this 
community.  It is only then, that I 
remembered my own, immediate 
contemplations. 

This was my chance, I thought to 
myself. I wanted to help other kids 
and so I jumped to the respect.  
Others were helping my own, I wanted 
to do the same.  It was a now-or-
never kind of thing. And it happened. 
This is how I became a volunteer at 
SESOBEL. 

I felt at home right away. The staff 
were so friendly, that they even made 
me feel I belong care-free. 

They give from their heart truly without 
asking anything in return.  And that’s 
what is most important. And above it 
all, they are family-oriented. It’s both 
faith and love that kept me coming 
back. 

I used to whisper in my son’s ear: 
When there is a will, 

there is a way! 

Viviana Mdawar
Volunteer
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قيمة العطاء
PRODUCTION & MARKETING

يوم تكريمي

التسويق  قسم  نّظم  سيزوبيل،  إدارة  إشراف  تحت 
بمساندة القسم اإلداري واللوجستي نهار الخميس ٩ 
حزيران نهارًا تكريميًا لكافة أعضاء اللجان: السيدات، 
المتطوعين  ولبعض  واألهل،  الشابات  المتطوعات، 

لعطائهم المتفاني.

استقبل الجميع في المبنى الجديد للتوحد، حيث تعّرفوا 
على أقسام هذا المبنى، تصميمه، بنائه وكيفية عمل 

برامجه مع التقنيات الجديدة فيه....

قيمة العطاء

ثم انتقلوا الى صالة التوثيق حيث استقبلتهم الرئيسة 
والمدير العام السيدة فاديا صافي، وبعد غياب طويل 
عرض  ذلك  بعد  تمَّ  ومشّوق.  حار  اللقاء  هذا  كان 

الفيلم الخاص بتاريخ المؤسسة.

جوزف  األب  ترأسه  إلهي  بقداس  الجميع  شارك  ثم 
سلوم وشاركت فيه عائلة الفقيدة العزيزة ماديس بارود 
عضو في لجنة المتطوعات والتي فقدناها بعد معاناة 

مع المرض في األول من أيار.

عند انتهاء القداس قّدمت السيدة صافي الى المكّرمين 
عملهم  سنوات  خالل  لمسيرتهم  تكريمية  شهادات 
ولمحبتهم ألطفالنا وشباننا ولقضيتنا اإلنسانية. تال ذلك 

لقمة محبة في حديقة المؤسسة تشارك فيها الجميع.

وكانت  شخصًا   ٨٠ ال  األشخاص  عدد  تجاوز 
اللقاء  هذا  أن  الذكر  يجدر  الجواء عائلية ومرحة. 
لكافة العضاء تّم بعد غياب سنتين بسبب األوضاع 
القتصادية والمعيشية وخاصة بسبب جائحة كورونا 

التي أجبرتنا على التباعد الجتماعي.
جانيت مطر
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يوم »كوري« بامتياز

فرقة  قّدمت  لبنان  في  الكورية  السفارة  من  بطلب 
عرض  الكورية   Beautiful Mind Charity
نهار  وذلك  سيزوبيل  وشبان  ألطفال  رائع  موسيقي 

األربعاء ٢٩ حزيران ٢٠٢٢.

كان اللقاء رائعًا وموسيقيًا بامتياز إذ استقبل أطفالنا 
 Beautiful Mindالسفير الكوري في لبنان وفرقة الـ
الفرح والمرح  لبنانية منّوعة أعاد  بـMedley أغاني 
الى جدران مؤسستنا بعد غياب طويل فرضته علينا 
جائحة كورونا والوضع المعيشي القتصادي الصعب.

أغان  من  موسيقيًا  عرضًا  الكورية  الفرقة  قدمت 
عالمية معروفة وأخرى من تقاليدهم وتراثهم الجميل 

بأصوات رائعة.
اآللت  على  الفرقة  قائد  تعريف  هو  بذكره  الجدير 
الموسيقية التقليدية وشرحه األغاني التراثية الخاصة 
بهم قبل البدء بها. كما أن الفريق أصر على تقديم 
وآخر  ثابت  واحد  للصوت  مكّبران  ألطفالنا:  هدية 

يستعمل للرحالت أو يتنقل به في الصفوف: 
Haut Parleur Bluetooth Speaker GF 

 Haut Parleur Bluetooth Speaker Trolley
ثم شارك الجميع بلقمة غذاء في الحديقة من تحضير 
من  ممّوًل  وكان  سيزوبيل  مطبخ  في  أمهاتنا  أيدي 

قبل السفارة.
مشغل  صنع  من  هدية  صافي  فاديا  السيدة  قّدمت 

الشوكول لكل فرد من أفراد الفريق الكوري.
من القلب، شكرًا لفريق “Beautiful Mind” وللسفارة 

الكورية لهذا النهار المميز. 
جانيت مطر

Gayageum Jang-gu

قيمة العطاء

كّل التقدير

رقيقة إلى أبعد حدود، تستجيب إلى التعليمات خالل 
بصمت   مطلوب  هو  ما  تنفذ  تذمر،  دون  العمل 
إلى معمل  تأتي  المزيد كل مرة  تكتسب  أن  وُتحب 

اإلنتاج. 

إنها لورد الصبية الحلوة من فريق الشبيبة.
ورغم  األسبوع.  في  يوم  اإلنتاج  في  لورد  تشارك 
مراحل  كل  بسرعة  تعلمت  فقد  القصير  الوقت  هذا 
الالزمة  التدابير  كل  أخذ  مع  المعمل  في  التطبيق 
للنظافة وسالمة الغذاء التي نعتمدها نحن كموظفين 

في قسم عملنا.

سمحت  إذا  أكثر  نراك  أن  نتمنى  لورد،  شكرًا 
الظروف ألنك مثابرة ولديك القدرة للتطور والنجاح.

كل التقدير واإلحترام.  

رضا السخن
مشغل النتاج
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جو  عيلتنا
AMBIANCE DE VIE

جو عيلتنا

FLASH INFO

FLASH  INFO

Festival »Les beaux jours«
Partage Région Nantaise a participé 
les 18 et 19 juin 2022 à un festival 
dans un parc de Saint-Herblain. Ils ont 
proposé au public de la restauration 
libanaise, un moyen pour parler de 
SESOBEL et du Liban.

Plusieurs bénévoles de Partage 
Région Nantaise ont collaboré pour la 
réussite de l’évènement. Des anciens 
du voyage 2019 ont visité le stand 
(Michel, Yvette, Dominique et Olivier). 

Luc Doaré

الشهر المريمي 

أمي يا أمي، بهديكي ذاتي، مؤّسستي وَوطني

الشهر المريمي السنة بسيزوبيل كان ِمليان ِنَعم متل 
ما عّودتنا العدرا ست البيت.  

من  معنا  وتنّقلت  زارتنا  بيناتنا،  حاضرة  كانت 
بالّصال  سوا  مترافقين  وشبيبتنا،  نحنا  لمبنى  مبنى 

والتهاليل.
»ل تخف...أنا معك دائمًا...ألّني أحبك

ل تخافوا، ل ترتعـبوا إّن اهلل سائر معنا...«
بنا يسوع بيَطّمنونا؟؟ ِمش هيك إّمنا واإ

كّنا كّل يوم خميس من شهر أيار الساعة ١١,٣٠ 
الظهر، ننطلق بمسيرة صال وتأّمل على نّية وطننا 
ومؤّسستنا. وِكبرت الفرحة بمشاركة جيران المؤسسة 
والنوايا  بالصال  وملتزمين  شبيبة  ولد،  رافقوا،  يّلي 

والترانيم.

ال  مركز  من  انطلقت  وترانيم  صالة  وقفة  أّول 
CAT، نزوًل باتجاه مبنى سيدة العطاء.

طبًعا  الوفاء.  سيدة  لمبنى  توّجهنا  بأسبوع،  بعدا 
ظاهر  كان  يّلي  الفرح  بجو  وجامعتنا  معنا  العدرا 

على كّل وجوه المشاركين.
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Baby JOLY 

ألف مبروك لزميلتنا »تانيا عنيسي« بمولودا الجديد 
»جولي«. 

منتمّنالك ولعيلتك كّل الصّحة والّسعادة والحّب. 

وحدة التدّخل المبكر

أخبار عيلتنا

بالوقفة الثالثة، اجتمعت عيلة سيزوبيل تحت جناح 
والمصّلين.  المؤمنين  ُملتقى  بحريصا،  بمزارا  مريم 
وتحمُّال،  وَصبرا  شفاِعتا  طَلبنا  إيمان.  بكّل  َصّلينا 
لتكون حياتنا بِتشَبه حياتا وَعم تعطي ثَمر، خاّصة 

بهالظروف يّلي عم يقطع ِفيا وطننا. 

األب  مع  هالّنوايا  على  اإللهّية  الذبيحة  تشاَركنا 
جوزيف سّلوم يّلي أكَّدلنا إّنو الّتصويت لإلنتخابات 
حاميتنا  إّمنا،  لمريم  إّل  يكون،  لزم  ما  بهالفترة، 

ومدّبرة حياتنا واستمرارّيـتـنا. 
قلوبنا، خاّصة  مَعـّبا  بَجمعتنا  الفرح  وبمباركتا، كان 
يّلي  واألوبئة  وبعدنا،  عشناها  يّلي  األزمات  بعد 
َبـعَّـِدتنا عن إمكانّية لقاء عيلتنا الكبيرة والمحّبين...

َمعنا  ِرجِعت  يسوع،  إلم  زيارتنا  بعد  يّلي  الخميس 
مبنى  لحديقة  الوفاء،  سيدة  مبنى  من  ترافقنا  ِهّيي، 
سيدة الفرح. ِهّي يّلي كانت دايمًا تِقّلنا »اعِملوا شو 
بيِقّلُكـن إبني، وأنا َمعكن ِبْمشي على طرقات الحّب«.

يّلي  مريم  مع  تأّملنا  المبارك،  بالشهر  وقفة  وبآخر 
بتوّصينا »ما تخافوا ألني معكن«،

وجّربنا نفهم كيف إنو المهّم نحنا نكون معا. 
إّنو نكّرما  توّجهنا لمبنى سيدة الرجاء وأجمعنا كّلنا 
دايًما، هّيي إّمنا ولزم نكون ولدا بالقول وبالعمل. 
نعيش  نتعّلم  لزم  خاللو  من  يّلي  الِمثال  هّيي 

ونتفاعل مع بعض. 

خّلونا بجدّيِة ولد اهلل، ناخد القرار، ناِخدا على بيوتنا: 
نتأّمل بقلبنا بالمسيرة يّلي عاشتا، نهِديا ذواتنا، وِمتال 
نكون مع الرّب، مَسّلمينو حياتنا وطالبين من روحو 

القّدوس يرافقنا على درب الحياة.
مادونا بارد & دوللي غريشي


