
همزة وصل
Rapport mensuel

شهر ي تشرين الثاني وكانون األّول  2021

نشرة إخبارية

لإلتصال بنا

+961 9 235 435

 عينطورة – عين الريحانة ، شارع 11 – كسروان

ص.ب. : 551 ذوق مكايل - لبنان

اإلفتتاحّية

  أخبار ونشاطات والدنا - البرامج التربوية

 CAT- شبيبتنا بمركرز المساعدة بالعمل

CAE - شبيبتنا بمركرز المرافقة

متلي متلك – برنامج الدمج المدرسي

 بحضن عيلتنا - المرافقة اإلجتماعية

PRODUCTION & MARKETING -  قيمة العطاء 

  جو عيلتنا

في هذا العدد

02

03

10

11 

11

12

14

15



02- اإلفتتاحّية 

اإلفتتاحّية

فلنتشّجع... هو معنا

إذًا لَم الخوف ؟ لقد وعدنا بالملكوت...  
هو  الطريق  في  ينتظرنا  ما  بأّن  بإيمان  والتقّدم  المثابرة  بل هي  الخوف  غياب  ليست  والشجاعة  فلنتشّجع 
األفضل لنا... الشجاعة هي الثقة بكلمة اهلل والسير والعمل بها. اهلل أقوى من خوفنا وهو قادر على كّل 

شيء. هو الذي قال : 
»ال تخف... أنا فديتك بدمي... أنا معك دائمًا... ألّني أحّبـك«. 

نحو  الخالص  بدرب  ونسير  فنتشّجع  قلوبنا،  في  حضوره  فليتجّدد  الخالصي،  مجيئه  نتذّكر  نحن  ها 
الملكوت. 

ُوِلَد المسيح... فلنتشّجع هو معنا       ُوِلَد المسيح... َفْلَيُزل خوفنا  
هلـلــــويــــــــــــــا  المسيح...  ُوِلَد       ُوِلَد المسيح... ألّنه يحّبنا  

فاديا صافي 
رئيس ومدير عام
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

لبنان بكرا أحلى

“ لو لم يكن لبنان وطني الخترت لبنان وطنًا لي”.
جبران خليل جبران

وشبيبة  أطفال  اجتمعنا  اإلستقالل،  عيد  بذكرى 
وكّلنا  بلبنان  إيماّنا  لنجّدد  وأهل  ملتزمين  سيزوبيل، 

أمل بوطّنا وطن األمن، الحّب والسالم.
مع مدام فاديا صافي وأطفال سيزوبيل وعلى نغمة 
الّنشيد الوطني رفعنا علم لبنان الّلي رح يبقى يرفرف 

بالعالي رغم كّل الّصعوبات واألزمات. 

إيمان  وكّلنا  البيت”  “سّت  مريم  إمنا  نظر  تحت 
لبنان وشعبو، كسرنا  نّية  ورجا رفعنا صالتنا على 
حيط الفساد والحزن وكّلنا أمل وثقة بلبنان األخضر 

وزرعنا شجرة أرز.
أطلقَوا  القلب  من  ونداء  صرخة  مصّور،  بفيديو 
عّنا  يتخّلى  ما  لبنان  من  طالبين  وشبيبتنا  والدنا 
“ألّنو نحنا بحاجة إلك”. وأكيد ما بتكمل حفلتنا إاّل 

مع هيصة ورقصة على أنغام وموسيقى وطنّية.

وجّهز  حّضر  اللي  العمل  فريق  لكّل  كبير  شكر 
للحفلة مثل خلّية الّنحل. إيد وحدة وقلب واحد وعلى 
“سّت  مريم  إلمنا  الكبير  والّشكر  الموجة.  نفس 
معنا  دايًما  بوجودا  ثقة  وكّلنا  لبنان  حامية  البيت” 

ألّنا بتحبنا.
القسم الّتربوي

التلوين مشغل 

بّدنا نهّني آنجي، ميشال وكريس يّلي بّينوا عن تقّدم 
لتزامن بتوجهيات  واضح بمشغل الّتلوين مع كارال، واإ

هتمامن بالتفاصيل الّدقيقة. المسؤولة واإ
وصور شغلن أكبر دليل.

وحدة الّتوحد



04-

ــعــبـيـــر
ّ
لت ا

جديدة.  وطموحات  بأهداف  بّلشت  الكشفية  سنتنا 
كانوا  نهار   ،۲۰۲١ التاني  تشرين   ٢٧ الّسبت 
بسيزوبيل  ببعض  يلَتقوا  ليرجعوا  الّصبايا  ناطرينو 
من  فترة طويلة  بعد  من  الّنشاطات،  ويتشاركوا سوا 

الّلقاءات عن ُبعد. 

واحد:  الهدف  بس  متعّددة  كانت  نشاطاتنا  بهالّلقاء 
الّلي  والّتوتر  الّتعب  كّل  من  الّذات  لتفريغ  الّتعبير 

مرقنا وبعدنا عم نمرق في. 
من  الّتعبير  تضّمن:  لقاءنا  هالهدف،  من  إنطالًقا 
الّرمزّية  الّصور  من خالل  الّتعبير  الرياضة،  خالل 

والّتعبير من خالل الّتلوين.

من خالل تطبيق تمارين رياضّية محّددة، قدرت كّل 
صبّية تضّهر الّطاقة السلبّية الّلي حاّسة فيا باألخّص 
إّنو كان المطلوب مّنا بذات الوقت إّنا ُتصرخ بصوت 

عالي وتعّبر عالّلي حاّسي في وزاعجا.

الحلزون الّصغير

الخريف  فصل  محور  التاني  تشرين  بشهر  تناولنا 
الّصنوبر  البّلوط،  الّشجر،  أوراق  على  وتعّرفنا 

)ملمسا، شكال وصوتا(.
وكانت المفاجأة لّما الوالد شافوا الحلزون عم يسرح 

بين أوراق الخريف. تفاعلوا معو بعفوّية وحملو.
وحدة الّتدّخل المبكر

من خالل الّصور الّرمزّية، قدرت كّل صبّية تعّبر عن 
اإلشيا الّلي بتفّرحا واإلشيا الّلي بتزعجا وكمان ساعدتا 

على تنشيط مخّيلتا والّتفكير بطريقة إيجابّية وسليمة.

الّتركيز  على  صبّية  كّل  ساعد  الّتلوين،  نشاط  أّما 
واإلستمتاع بتزيين رسمة الـmandala بهدوء.

بكل كشفّية 
وحدة التورنوسول

 أخبار ونشاطات والدنا
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القمَحة حياة جديدة

هاشلي بربارة مع بنات الحارة !
القمح رمز الحياة والّشق وَسط حّبة القمح يرمز إلى 

إّنو النِّص األّول إلك والنِّص اآلخر لَخيَّك!

وتقاَسمنا  بربارة  القّديَسة  بعيد  احتفلنا  اإلخوة  بَفرح 
حتى  فكرة  قّدم  طريقتو  على  فريق  وكّل  المحّبة، 

نعيش هالمناسبة بإسلوب حلو.
والّصَور كافية تخّبركن عن هالعيد!

الّقسم الّتربوي

ممّيزة  كانت  ُبعد  عن  الموسيقى  حّصة  هالّشهر، 
ومختلفة عن باقي الحصص. 

لبسنا الّزّي الّتنّكري وحضّرنا حالنا لنحتفل سوا بعيد 
البربارة على طريقتنا. فرحة الوالد ورّدة فعلن كانت 
ما بتنوصف بّس شافوا بعضن وباألخّص بس شافوا 

المرّبين متنّكرين كمان.
بملعقة  ودّقوا  بالّنشاط  شاركوا  ندفاع  واإ حماس  بكّل 
خشب على صينّية من حديد على أنغام غنّية هاشلي 

بربارة بمرافقة كارل على البيانو. 
كّل عيد بربارة إنتو ونحنا بألف خير.

وحدة الّشوشو

حّصة الموسيقى الممّيزة
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الميالدّية أجواءنا 

الميالد مّنو أّي عيد، الميالد يعني الفرح، العطاء، 
القناعة والّتواضع.

متل كّل سنة، زمن الميالد ممّيز بسيزوبيل وتحديًدا 
بالقسم الّتربوّي.

من  بإمتياز  عّنا  موجودة  كانت  الميالدّية  األجواء 
أجواءنا  خّلت  هدايا  وتوزيع  هيصة  زّوار،  إستقبال 

مليانة فرح ومحّبة.

هاألجواء  ننقل  قدرنا  البيت،  وسّت  رّبنا  وبقدرة 
المناطق.  بكّل  بيوت والدنا وشبيبتنا  لكّل  الميالدّية 
زرناهن ببيوتن، زرعنا األمل، البسمة والفرح بقلوبن 

وبقلوب ِعَيُلن وُمحيُطن. 
    القسم الّتربوي

يا مّية أهال وسهال بَيْحيا

من بعد طول غياب عن المؤّسسة بسبب الظروف 
اإلستثنائّية هالّسنة، زارنا يحيا تنعّيد سوا عيد الميالد. 
وما فيني إاّل ما خّبركن عن البسمة والفرحة َع وّجو 
ليحيا بس شاف رفقاتو ومعلماتو يّلي استقبلوا بهيصة 

وزقفة وعّبرولوا عن إشتياقن إلو.
الهدايا، ومع كّل  اّللي وّزعلن  نويل  بابا  إحتفلوا مع 
للتباعد  الاّلزم  اإلحتياط  ناخد  نسينا  ما  هالحماس 

اإلجتماعّي.
وحدة اإلعاقة الفكرّية
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العيد نجمة 

لمارڤن،  أهلو  زارونا  يسوع،  الطفل  ميالد  بمناسبة 
حّبوا زينة العيد وفاجؤونا بنجمة بتحمل اسم عيلتنا 

ضّوت شجرتنا.
وحدة الّتدّخل المبكر

 أخبار ونشاطات والدنا

إليسيا قرداحي انضّمت لفريق السباحة وعم تشارك 
بالّتمارين مع أصحابا بمسبح مدرسة عينطورة. 

بالسباحة،  مهّمة  ومهارات  قدرات  عندا  إليسيا 
اكتشفناها من خالل برنامج Halliwick. وأكيد مع 
المثابرة والّتمارين رح نقدر نطّور هالمهارات والقدرات 

وتقدر إليسيا تشارك بالبطوالت المحلّية والعالمّية.
! Bravo Elissia Keep Going

جويل قوبا                              
تربّية بدنّية ورياضّية

KEEP GOING ELISSIA

جميلّي عن ُبعد
ّ
المشغل الت

صحيح الصعوبات ما عم تفارقنا وعم تحاول تمنعنا 
رادة األهل  نلتقي، بس إرادتنا، إرداة والدنا وشبيبتنا واإ

أقوى من كّل الّتحّديات. 

لهيك رجعنا كّفينا بالتعّلم عن ُبعد كّل َتنين وجمعة 
ومن  تحثيثّية.  ومّنا  تعليمّية  مّنا  جديدة  بحصص 

أبرز الحصص، حّصة المشغل الّتجميلّي. 

مضمونو.  عن  تساءلوا  األهل  لطالما  هالمشغل 
حّتى  أو  الّشوفة  متل  مش  الحكي  إّنو  واألكيد 

الّتطبيق. بهالفترة كان الهدف مع والدنا وشبيبتنا:

متعّددة  الّراس من خالل نشاطات  - تحّسس فروة 
متل تدليك فروة الّراس بواسطة اإليدين والمنشفة،

- الّشعور بالهوا الّسخن بواسطة مجّفف الّشعر،

- تمرير فرشاة الّشعر على فروة الّراس.

المرّبية  توجيهات  إّتباع  كان،  األهل  من  المطلوب 
على  نشاط  كّل  خطوات  من  خطوة  كّل  وتطبيق 

والدن. 

وشو حلوة كانت رّدات فعلن لّما لمسوا تفاعل والدن 
بكّل خطوة قاموا فيا. واألهّم إّنن تعّرفوا على أهداف 

هالمشغل وأهمّيتو.
وحدة الّشوشو
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الببغاء كوكو

لعّنا  إجا  يّلي  الّرمادي!  الببغاء  بكوكو  وسهال  أهال 
زيارة بشهر العيد ورسم البسمة على وجوهنا ووجوه 

والدنا. صار سفير إستقبال ووداع للوالد وإللنا.

وما فينا نقطع من حّدو بال ما نسّلم عليه ونعطي شي 
بيحّبو متل العنب، الّتفاح، الخيار أو الفستق. وهو 
ِببادلنا بالحكي أو الّصفير أو بيعطينا راسو الزغير 

لنغنجو تعبيًرا عن بسطو ومحبتو إللنا.
شكًرا  كوكو لزيارتك الحلوة. 

وحدة الّتدّخل المبكر

ATCL لقاء ثقافي في

في دعوٍة غير اعتيادّية واستقبال ممّيز من مؤّسسة 
شاركت  جونية،   ATCL في   »Edelweiss«
مجموعة من شبيبتنا بنهاٍر ثقافّي تخّلله اكتشاف عالم 
بالبواخر  تتعّلق  اّلتي  االختصاصات  وكاّفة  البحار 

واليخوت والّسفن...

المدنّي  الدفاع  الّنهار فريق من  كما شارك في هذا 
المختّص بالحوادث البحرية حيث شرح لشبيبتنا أهمّية 

اإلسعافات األّولّية للغارقين في البحار أو األنهار.

وتخّلله  والجديدة  الغنّية  باألفكار  مليء  نهار  كان 
غداء مع الّشبيبة بحضور بعض من طاّلب مدارس 

المنطقة. 
كذلك تحدّثت زميلتنا الرا جّبور عن دور سيزوبيل 
في المجتمع وعّبر كريستوفر الشمالي ورافاييل رّحال 
عن رأيهم بكاّفة ما ُعرض وُشرح خالل هذا الّنهار.

وحدة اإلعاقة الفكرّية

غير الّرياضة ما إلك

فوق، تحت، شمال، يمين... مشي، ركض وقفز... 
كاّل تمارين صباحّية بتساعدنا على تطوير مهاراتنا 

الحركّية والحفاظ على صّحتنا الجسدّية والنفسّية. 
وحدة الّتدّخل المبكر
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وليليان.  والدنا  مع  صباح،  كّل  ممّيزة  صال  وقفة 
والدنا،  ِقَبل  من  الّتجاوب  كّمية  بهالوقفة  والممّيز 
»نور« يّلي بتعّلق بجملة »بدنا نضحك« إذا سمعت 

حدن عم يبكي؛ 
»كريس« يّلي بشّدد على مشاركة رفيقو »حليم«؛
 »جيوفاني«  يّلي ببّلش بجملة »بحّبك يا يسوع 

إنَت بقلبي«؛
»إيلي« يّلي برافق الصال بآلة موسيقية؛

»ريان« يّلي بيعّبر عن حّبو ليسوع باإلشارات على 
كلمات ترتيلة »أحّبك رّبي يسوع«.

ومشاركتن آلخر الوقت بالصال بتكون ممّيزة.
وحدة الّتوحد

ً
ما أجمل أن يجتمع األخوة معا

 أخبار ونشاطات والدنا

رع
ّ
ما في أحلى من الز

المصدر  إّنا  خاّصة  كبيرة،  وفوائد  أهمّية  للّزراعة 
األساسي بحياة اإلنسان ليحصل على الّطعام. مهما 

تّطوّرنا وتقّدمنا ما إلنا غنى عّنا.
بحّصة الّزراعة، تعّرفنا على أنواع البذور وكّل ولد 

جّهز الّتربة لتكون صالحة للّزرع. 

الكّل صار جاهز ومستعّد. إلفيس زرع بقلة، كريستا 
ومصطفى  رشاد  ماريا  فجل،  مايكل  روكا،  ماريا 
بشكل  الّزرع  ونروي  نهّتم   رح  يوم  كّل  بقدونس. 

صحيح. وأكيد رح نراقب مراحل الّنمو. 
سوا  ونحّضر  نقطفو  ورح  يكبر  رح  موسمنا  وبكرا 

أطيب صحن فّتوش.
موسم مبارك!

وحدة اإلعاقة الجسدّية

PHP دينامو الــ

بتوصل محّمسة وهّما تهّتم بالوالد. 
بتسأل عطول : َدرسوا؟  أخدوا الّدوا؟

يوم من اإلّيام قالتال ماي : »يا سارة غادة بمكتبا 
فوتي وصّبحي عليا«.

رّدت سارة: »هأّل دور الوالد مش دور غادة«.
نشاط  كاّل  يّلي  الفريق  دينامو  سارة  عن  منخّبركن 

وحماس، خدمة وحضور حّد والدنا.
وحدة اإلعاقة الجسدّية
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

 فرحك يا ربي غرستو بقلبي
تيضوي الدني كال

وفرحنا بمركز المساعدة بالعمل ما في شي بزعزعو.  
قدرنا نعيش ونحتفل سوا بكل المناسبات بكل محبة 

وبساطة مع احترام التباعد عيدنا: 
  • ذكرى عيد االستقالل، 

  • عيد القديسة بربارة، 
  • وعيد الميالد المجيد.

يضل  المغارة  طفل  من  منطلب  السنة  نهاية  مع 
جامعنا بمحبتو وسالمو.

أهضم رزوي

بدنا نعّيد لو شو ما صار

من هّي وزغيرة إنضّمت لعيلة سيزوبيل. روزي آبوش 
ومين ما بيعرفا!! بتعمل شغال بكل دقة ومسؤولية، 
نهفاتا  بهضامتا،  وّجنا  ع  الضحكة  وبترسم  بتنعشنا 
وخّفة دّما.  بهالعيد المبارك منتمنالك يا روزي يبقى 
تبقوا  أهلك  ولكّل  ميشا  ألختك  قلبك،  غامر  الفرح 

مجموعين وتعّيدوا سوا بحب وسالم.

الميالد عيد كتير حلو، مننطرو من سنة لسنة كبار 
والبيوت  منّورة  الشوارع  األعمار.  كل  ومن  وزغار 
مزّينة بأحلى األلوان. وما مننسى َجمِعة العيلة حول 
مايدة العيد، مش مهم إذا اللبس عالموضة وجديد، 

المهم نتعشى سوا والكّل يعيش فرحة العيد. 
هالسنة العيد صعب علينا كلنا. ناس فقدت مّحبين 
ومطرحن فاضي بالبيت، ناس مريضة ومنسية، ناس 
بالغربة، وناس رح تعّيد عالخبز والزيتون. وأنا وأهلي 
بدنا نعّيد لو شو ما صار ألنو مآمنين إنو هيدا عيد 
التواضع  عيد  والفرح،  الوالدة  عيد  والتسامح  الحب 
هو  يسوع  إنو  متذكرين  نّضل  بدنا  والرجا.  واألمل 

الفرحة بهالعيد.
CAT برناديت ريشا - شبيبة
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 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

هللويا ولد المسيح

ولد اليوم لكم في مدينة داوود مخلص وهو المسيح 
الرب. ها هو آٍت بمجد عظيم، هو آٍت بكل تواضع 

ليولد بيننا من جديد.
هيك عشنا ميالدك يا رب، يا طفل زغير بقلب كبير.

الميالد. حملناك  فّكرنا وحّضرنا مسيرة صال وزّياح 
مع  بإيد  إيد  مشينا  وملتزمين  شبيبة  إيدينا،  بين 
سجدنا  عالمغارة  لعندك  والتأّمالت  البخور  التراتيل، 

وهتفنا بأعلى صوتنا: هللويا ولد المسيح.
محبة  لقمة  وسالم،  فرح  باحتفاالت  نهارنا  كّملنا 
جمعتنا وقّصينا قالب كاتو من شغل دياتنا لصاحب 
بابا نويل زّين نهارنا ورسم الضحكة  العيد وبالختام 

ووّزع الهدايا على شبيبتنا. ينعاد علينا وعليكن.

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

ا
ّ
الميالد عن

بشهر الفرح والسالم ما فينا إاّل بطريقة ُممّيزة نستعّد 
لميالد المخّلص.

صافي  لمدام  مغارة   »wire« وبالـ  ورسم  أغاني 
حّضْرنا. 

زاِرتنا مع وزير الشؤون اإلجتماعية اللي عّرفناه َع 
حاْلنا بقلب مغارة ميالدّية نحنا شخصّياتها.

وِمن بْعدا التقْينا بقّداس ع نّية مؤّسستنا، مع فريق 
عمل وشبيبة CAT  كفرحونة، وصّلْينا لِيرجع لبنان 

يضّج بالحياة.
سيزوبيل جزين

متلي متلك
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GROUPE D’ENGAGEMENT PARENTAL DANS 
LE PROJET DE VIE DES ENFANTS ET JEUNES A 
L’UNITE DE STIMULATION PRECOCE

Dans le champ institutionnel, depuis 
qu’a été mise à jour l’influence de 
l’environnement familial sur le projet 
de vie de l’enfant, la question de 
l’engagement parental a retenu notre 
attention. La traditionnelle division du 
travail entre l’institution spécialisée 
et la famille a été reconsidérée et a 
conduit à accorder une place centrale 
aux formes d’engagement des parents 
dans le projet de vie de l’enfant. 

Un regroupement de mères dont les 
enfants sont nouvellement admis à 
SESOBEL, spécifiquement à l’unité 
de stimulation précoce (moins que 3 
ans d’admission( partagent leur vécu 
et cheminent ensemble pour unifier le 
concept d’engagement parental tout 
en développant leurs compétences 
parentales. 
Des rencontres hebdomadaires se 
déroulent avec la travailleuse sociale 
pour animer et gérer le groupe en 
ligne.  

COMITE DES PARENTS

Le comité des parents a repris ses 
rencontres à SESOBEL. 
Ces rencontres visent actuellement les 
moyens de soutien de SESOBEL et 
les programmes d’action durant cette 
période de crise.

CAFE PSYCHOSOCIAL 
POUR LES MAMANS

Le café psychosocial est un lieu de 
débat, ouvert à tout parent, au cœur 
de SESOBEL. Il aborde des thèmes 
touchant à la santé mentale et au 
support psychosocial. Nous proposons 
un espace de parole, d’écoute et de 
rencontre conviviale, un lieu pour parler 
en toute liberté dans le respect mutuel.
Ni une conférence, ni un atelier, 
la parole est toujours donnée aux 
participants. Le but est de se retrouver 
avec plaisir pour partager les émotions 
et les pensées dans une ambiance 
chaleureuse. Échanger les expériences 
et partager les ressources pour un 
enrichissement réciproque en présence 
de professionnels de la santé: une 
psychologue et une travailleuse sociale.  
Cette instance est un moment de 
partage d’expériences dans l’écoute 
respectueuse et la confidentialité. 
Les thèmes sont posés à partir d’un 
guide d’accompagnement psychosocial 
se basant sur des activités récréatives. 
Ce cadre permet à chacun de devenir 
acteur de son changement, stimulé par 
la créativité que génère le groupe. 

بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

بحضن عيلتنا
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FRATRIE PAS COMME 
LES AUTRES 

Les rencontres de la fratrie se déroulent 
dans les locaux de SESOBEL une 
fois par mois.  Nous avons démarré 
en novembre les rencontres avec une 
nouvelle stratégie de travail. La fratrie 
est divisée en 3 petits groupes. Nous 
avons pris en considération l’âge et le 
développement de la fratrie.

La travailleuse sociale, la psychologue 
et les éducateurs spécialisés animent 
le groupe avec des activités de support 
psychosocial  tout en favorisant la 
parole. Ce groupe d’expression permet 
aux frères et sœurs de se sentir aidés, 
reconnus et valorisés, chacun dans 
sa singularité. Les témoignages des 
enfants légitiment les sentiments qu’ils 
partagent ensemble et permettent de 
réduire leur impression de solitude 
quand ils découvrent que d’autres 
frères et sœurs vivent une expérience 
similaire à la leur. 

Cet espace induit une entraide mutuelle 
qui prend la forme de conseils et 
d’observations sur la manière dont ils 
doivent gérer les situations difficiles. 

BIENVENUE A JAMIE 
ET CYNTHIA 
C’est avec plaisir que nous vous 
accueillons dans notre équipe au 
département social.
Vous êtes les bienvenues dans notre 
grande famille, SESOBEL.

JAMIE CYNTHIA



14- قيمة العطاء

قيمة العطاء
PRODUCTION & MARKETING

 رجا الميالد رغم كل شيء

السنة عرضة لصعوبات  العمل هذه  كانت ظروف 
وقد  بكورونا  الزمالء  بعض  إصابة  خاصة  كثيرة 
لتأمين  واندفاع  بروية  والعمل  بالتضامن  تفاديناه 

المنتجات والطلبيات على الوقت.

أما تدني الليرة وارتفاع الدوالر فقد أثر على ارتفاع 
واالنتاج  التصنيع  كمية  فكانت  منتجاتنا.  أسعار 
والتسعير تدرس كل يوم لتتوافق مع كافة التطورات 
كما طريقة التسليم والتوزيع وتأمين الطلبيات لداخل 

وخارج لبنان مع تلك الخاصة بالخط السريع.

لقد زيَّنا معارضنا الدائمة بفروعها الخمسة وافتتحنا 
الشهر الميالدي في معرضنا الدائم في ضبيه كما 

شاركنا بعدة معارض أخرى.
بالخير،  الجميع  على  وينعاد  سنة  كل  عقبال 

بالصحة بالرجا والمحبة.
شارك سيزوبيل بالمعارض التالية :

Noël des Associations – Sodecco
من ١6 إلى ١٧ كانون االول

The House of Christmas – Gemayzeh
من ١٧ إلى ١8 كانون االول

يجدر ذكر أهمية مشاركة لجنة المتطوعات وبعض 
الزمالء بتأمين الحضور. من القلب شكرًا جزياًل. 
جانيت مطر

 Christmas Fair – Bossa Nova Hotel
Sin El Fil - من ١٧ الى ٢٢ كانون االول

 Burj On Bay Hotel – Tabarja
من ١١ إلى ١٢ كانون االول

بفايروس كورونا ما زال موجوًدا،  هاجس اإلصابة 
وأصبح هاجس الناس وحديثهم عن نتائج فحص الـ

PCR، هل أتت سلبّية أم إيجابّية؟
نحن في معمل اإلنتاج لم نسَلْم من هذا الواقع...

في العاشر من كانون األول أي في منتصف موسم 
وأصاب  إلينا  كورونا  فايروس  تسّلل  الميالد  عيد 

بعض الزمالء رغم كل وسائل الوقاية المّتخذة.
صحيح أن النتائج اإليجابّية في فريق العمل سّببت 
الخوف واإلحراج ولكن ليس الذعر واإلستسالم أو 

القلق من زيادة اإلصابات.
الفايروس يمكن أن يطال الجميع، لذا أفضل طريقة 
مضاعفة  كانت  الوقت  مع  والسباق  لإلستمرار 
الجهود لنتمكن من تسليم كل الطلبات إلى الزبائن 

في حينها.
مؤسستنا  شفيعة  البيت«  »سّت  على  كان  إتكالنا 

لنتخّطى وهم اإلصابة بالكوفيد.
أوّد أن أحّيي كل أفراد فريَقْي اإلنتاج والتسويق على 
أمسكناها  التي  والمؤازرة  والمحبة  التضامن  مظّلة 
وقد  حصلت  التي  العراقيل  كل  على  لنتغّلب  سويًّا 

كانت كثيرة. 
كل  على  أفضل  المقبلة  المواسم  تكون  أن  عسى 

األصعدة. دمتم سالمين.
رضا السخن - معمل اإلنتاج

POSITIVE  ET  NEGATIVE
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جو  عيلتنا
AMBIANCE DE VIE

هل نحن معه ؟

الرعاة  متل  للمغارِة  ِجْينا  المجيء«،  »زمِن  بملِء 
يسوع،  عند  تَـْنحّطو  عّنا  يّلي  حاملين  والمجوس، 
إنو  إيمان  وكّلنا  وجهدنا  َتَعبنا  ومخاوفنا،  صعوباتنا 
وحدو قادر على تحويلن لنور بيغلب كلَّ الظلمات؛

- عظيم إّنو ِنسَمع الماليكة عم بيّسبحوا: »المجد هلل 
في العلى وعلى األرض السالم وفي الناس المسّرة«.

ِر الطريق من أجِل  - عظيم إّنو نفكِّر بالّنجم يّلي نوَّ
الخالص ومحى بنوُرو، ظالم وضيقات العالم؛

إّنو نفكِّر بيوسف ومريم وبيت لحم، رمز  - عظيم 
عيالنا  لتكون  المجتمع  بقلب  الحب  خلّية  العيلة، 

حاضرة وأرض خصبة لفهم الكلمة والعمل ِفيا؛ 

قدم  موطىء  والِمذَود،  بالمغارة  نفكِّر  إّنو  عظيم   -
ووطن، وطّنا لبنان، يّلي غلَبو التعب، بس رح يّضل 
ماتت  قمح  نبتة  كل  متل  تيكون  للنهوض،  يتطلع 

بالتراب تترجع تبزغ، تكبر وتشمخ من جديد؛ 

والتَّسليم  السَّالم  رمِز  بالرُّعاة،  نفكِّر  إّنو  عظيم   -
َتنتعّلم نعيش الّسالم مع كل يّلي منلتقى فين بحياتنا 
ونقبَل نعمة اإلبن ونفهَم رحمة اآلب، ونكون مؤّهلين 

للسجود إلو ونقبل بركتو وسالمو؛

- عظيم إّنو نفكِّر بالماجوس، حاملين الهدايا رمِز 
الحب  بالمسامحة،  بالثقة،  تنكبر  والتقدير  العطاء 

والخدمة كفعل إيمان وشهادة لحضور يسوع معنا؛

لكن أعظم شي نفّكر فيه، هو صاحب العيد، نفكِّر 
نفّكر  أِجْلنا  من  تأنَّس  يّلي  باإلله  نفّكر   ... هوِّ مين 
َمعنا  الموجود  باإلله  الكامل  الكاِمل واإلنسان  باإلله 

لنمشي مُعو وِيـرَفْعنا لملكوُتو.

إذًا لَم الخوف، إلهنا أصبح إنسانًا لخالصنا... خّلينا 
نفكر ونتأّمل بالفرصة يّلي أعطيت لنا »لقد أعطينا 

زمنًا لإلصالح«.

بهالحالة التأملية قّدمنا قداس الميالد، يّلي احتفل فيه 
اللويزة  دير  على  القّيم  مع  عنداري  المطران  سيادة 
الثالثاء ٢١ كانون  نهار  األب موسى واألب سّلوم 

األّول ٢0٢١.
على  أو  حضورًا  وعيالنا،  ووالدنا  نحنا  فرح،  بكل 
سيزوبل  كورال  مع  ورتّلنا  صلّينا   ،zoom تطبيق 

بقيادة األب رحمه، وهللنا بحلولو معنا.
فلن نخاف أبدًا ألنه أحّبنا ، فلن نخاف ألّنه خّلصنا، 

فلن نخاف ألنه معنا. لكن هل نحن معه؟ 
دولي غريشي

جو عيلتنا

مبروك زهوى

زهوى  للّزميلة  مبروك 
إبنا  والدة  بمناسبة  برق 
البيت  عّبا  يّلي  »ستيفن« 

فرح وسعادة. 
الّشوشو  وحدة  بإسم 
منتمّنى الّرّب يكّبرو بنعمو 
إّيامو كاّل  ويحميه وتكون 

حلوة.
وحدة الّشوشو


