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02- اإلفتتاحّية 

اإلفتتاحّية

... وألن فرحي هو أن أحّبك
ً
ألنك ملكة المستحيل ،ال أخاف أبدا

القديسة تريزا الطفل يسوع تؤكد أّنها تملك فرحًا غامرًا وهي سعيدة، لكننا نستشف من بين السطور مالمح 
صراعها الباطني في محنة الشك وااليمان. فهي تقول 

»هناك نفوس على األرض تبحث عن السعادة عبثًا، أّما بالنسبة لي فاألمر عكس ذلك تمامًا،
 الفرح موجود في قلبي، هذا الفرح ليس عابرًا بل أملكه لألبد«.

فكانت تلتمس فرحها بمحاربة صعابها وتخّطيها لها بفعل قوة حبها ليسوع وعّبرت قائلة: 
»فرحي هو أن أسكب الدموع مبتسمة وأقبل بعرفان األشواك تخالط الورود 

عندما تتكّدر السماء الزرقاء وتبدو أنها تهملني.
فرحي هو أن أبقى في الخفاء أختبيء وأنحني.

فرحي هو مشيئة يسوع حبي الوحيد، هكذا أحيا بدون أي خوف.
فرحي هو أن أمكث صغيرة، فعندما أسقط في الطريق، أقدر على النهوض بسرعة
ويسوع يمسكني بيده، عندئٍذ أغمره بلطف وأقول له أنه كل شيء بالنسبة لي«.

أّما أن تكون سعيًدا بالنسبة للبابا فرنسيس هو 
»ال يعني أن تكون لديك حياة مثالية لكن عليك استخدام الدموع في ري التسامح، 

استخدام هزائمك لتدريب صبرك، استخدام أخطائك بهدوء النحات، استخدام األلم للتواصل مع المتعة، 
استخدام العوائق لفتح نوافذ الذكاء... ال تستسلم أبًدا ... وقبل كل شيء ، ال تتخلى أبًدا عن األشخاص 

الذين يحبونك. ال تستسلم أبًدا ألن تكون سعيًدا ، ألن الحياة عرض رائع«.
ال تفقد فرحك وال يغلبك خوف »ألنك ملكة المستحيل، ال أخاف أبدًا«

 مقتطفات من أقوال البابا فرنسيس والقديسة تريز الطفل يسوع



03-  أخبار ونشاطات والدنا

 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

ً
ما أجمل أن نجتمع معا

أّول يوم مدرسّي هّوي اليوم المنتظر.
الكّل ناطر رجعة والدنا والعجقة المعتادة بهالبيت. 

عجقة التحضيرات والزينة واضحة.
سفراء”  “كّلنا  عنوان  تحت  الّنهار  هيدا  تحّضر 

موضوع هالسنة. 
كّل وحدة من القسم التربوّي تمّثلت بسفير: 

“سفراء الّطبيعة” لوحدة الّتدخل المبكر،
“سفراء الثّقافة” لوحدة الشوشو، 

“سفراء الّصحة” لوحدة اإلعاقة الجسدّية، 
“سفراء الّرياضة” لوحدة اإلعاقة الفكرّية، 

“سفراء الّتعبير” لوحدة الّتوحد.

كّل سفراء الوحدات استقبلوا والدنا وكّرموهن بنيشان على 
صدرن. بعد التكريم، أجواء الّرقص والهيصة واألغاني 
الموقف. سّيد  كان  المفاجئ   Paradeالـ مع دخول 

الحماس والتحّدي كّملوا مع األلعاب الممّيزة: حّسّية، 
وتثقيفّية، وترفيهّية خاّصة بموضوع الّسنة.

أهال وسهال بسفراء كّل الوحدات نّورتوا البيت.
القسم التربوّي



04-  أخبار ونشاطات والدنا

أهال وسهال

حّتى  تجّندنا  كلنا  وعزيمة  بفرح  بّلشت،  جديدة  سنة 
نستقبل والدنا وشبيبتنا أحلى إستقبال. عجقة وضحكة 

متاّليين البيت، بِرجعتن َرّجعوا معن الحياة.

مهضومين  كتير  والد   7 استقبلنا  الشوشو  بوحدة 
أليكسا،  المبكر:  الّتدخل  وحدة  من  لفريقنا  انضّموا 
أهال  وكاريل،  لين  سيرينا،  جورج،  ماريتّا،  مارّيا، 

وسهال فيكن إنتو من أهل البيت.
وما فينا ما نعّرفكن كمان على ريبيّكا الّلي انضّمت 
على  تساعدا  رح  الّلي  غاييل  بمرافقة  لوالدنا  جديد 
أصحابا  مع  أفضل  بشكل  واإلندماج  المشاركة 

بالصّف.
بقلب كبير منقّلكن أهال وسهال فيكن.

وحدة الشوشو

فاح
ّ
الت قطاف 

ضمن دروس الّتوعية على المحيط  والّتربية البيئّية 
وألّنو الّتفاح كتير مفيد لصّحة اإلنسان، حّبينا نشارك 

بقطاف الّتفاح بضيعة بقعتوتا.

بكّل  بالباص  وطلعنا  أكالتنا  وأخدنا  كياسنا  جّمعنا 
بمحّبة  األرض  أصحاب  استقبلونا  وحيوّية.  حماس 
كّل  من  شجر  الملياني  بالجالل  توّزعنا  بتسامة.  واإ
األلوان. كانوا والدنا كتير مبسوطين عم يقطفوا من 
معن  تياخدوا  والكياس  بالسالل  ويعّبوا  الّشجر  كل 

لرفقاتن بسيزوبيل.

نّضفنا  واألهّم  وتغّدينا  بالطبيعة  قعدنا  الّنهار  خالل 
الّسليمة  البيئة  على  نحافظ  حتى  حوالينا  شي  كّل 

والّنظيفة ونطّبق الّدروس الّلي تعّلمناها بالّصف.

شكر كبير من القلب لعائلة كميد أهل الّزميلة غادة 
يّلي زرعوا البسمة على وجوه شبيبتنا ووالدنا بَكَرُمن.  

وحدة اإلعاقة الفكرّية

كمان هالّسنة، وحدة اإلعاقة الفكرّية استقبلت فاتن 
ما  ضحكتن  مهضومين  زغار  بنتين  ونورهان. 

بتفارق وّجن. 
أهال وسهال فيكن فاتن ونورهان بعيلتنا الكبيرة.

ماريتا ألكسا ماريا جورج

سيريناكاريللين



05-  أخبار ونشاطات والدنا

كنت... ورح إبقى

أربع سنين مرقوا بسيزوبيل، كّل يوم كان درس إلي. تعّلمت 
معنى العمل كفريق، تعّلمت معنى العطاء والّصبر، 
اإليمان والّتفاؤل ببكرا لو مهما كان الّطريق صعب.

طريقي بسيزوبيل حمل معو الفرح والّسالم الّداخلي 
يّلي عشتن مع والدنا، زمالئي واإلدارة.

لفريقي  خاّصة  هالعيلة،  من  فرد  لكّل  إشتاق  رح 
لهالّروح  إشتاق  ودعمني، رح  حّدي  كان  دايًما  يّلي 
اإليجابّية يّلي ما بالقيا وين ما كان لو حّتى برمت 

العالم كّلو.
حياتي،  من  مراحل  بكتير  حّدي  وقفت  سيزوبيل، 
باألوقات الّصعبة والمّرة، وباألوقات الحلوة والفرحة.

شكر كتير كبير من القلب لكّل فريق العمل، والّشكر 
الحلوة  هالعيلة  حاضنة  يلي  البيت  لّست  األكبر 
وقّربتني من إخوة وخّيات كّنا ورح نبقى سند لبعض.
سيزوبيل! كنت...ورح إبقى فرد من عيلتك! كنت...

ورح إبقى فخورة بمشوراي معك...!
بحبكن من كّل قلبي!

غنوى ملحم

سفراء الّصحة

4 تشرين رجعوا حبايبنا ورجعت الّضحكة تمّلي كّل 
البيت.  »كّلنا سفراء« شعارنا  لهالّسنة. 

الّصحة.  سفراء  نكون  رح  الجسدّية  اإلعاقة  بوحدة 
رمي  لعبة  سوا  لعبنا  وحدتنا  شعار  على  ولنتعّرف 

الّزهر يّلي بتتضّمن صور وأسئلة خاّصة بالّصحة.

لوحة  بانتظارن  كان  صّف  كّل  مدخل  على  أّما 
كبيرة بوجوه مختلفة )وجه مبسوط، زعالن، متحّمس 
ونعسان...( بيختاروا فيا الوجه المناسب تيعّبروا عن 

مشاعرن بالّرجعة ع سيزوبيل. 
رفقاتن  كّل  مع  قّضوا  لي  الحلو  الوقت  مننسى  وما 
بتحمل  يّلي  والّصور  ممّيزة  وألعاب  كبيرة  بهيصة 

أحلى الّذكريات. 
المثل بقول :

”An apple a day keeps the doctor away“
تضّيف  وشّب  ولد  كّل  جولتنا،  وبختام  لهالسبب  

تّفاحة رمز الّصحة.
وحدة اإلعاقة الجسدّية



06- شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل

 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

شو حلوة الرجعة

بّلشت  نّور. شبيبتنا  كتير  األول، سيزوبيل  تشرين   
سنتا وتّزينت بأحلى حّلتا.

بكّل فرح واشتياق التقوا األصحاب، أحاديث وأغاني، 
دايمًا  ومعن  الدار  عّبى  صوتن  وعالعالي.  همس 

بيحلى المشوار.

وَع طريقتن الشبيبة عّبروا  :
- جاد : مبسوط ألّني رجعت َع سيزوبيل

- جوزيه : فرحان ألني شفت أصحابي
.CATسامر : أنا مبسوط بـ -

بمشغل  غلوريا  مدام  مع  الشغل  حلو   : جوانا   -
البسكويت.

- جيل : أنا صرت عم نام بكير وقوم بكير تا كون 
نشيط بسيزوبيل.

سّلمت  كبروا.  قّديش  برفقاتي  تفاجأت   : جوزف   -
عالمعلمات يللي بعرفن والحظت في كتير جداد.

ليلى زغيب
CAT - برنامج المساعدة بالعمل

 هم في قلب الله، حيث الحب
هناك يسكنون

نصر  لشربل  إّمو  انتقلت  المرض،  مع  معاناة  بعد 
السماوي، مطرح  CAT( لحضن اآلب  )من شبيبة 

ما في ال وجع وال ألم، بل راحة أبدّية.

كان  إلّمو  الكّل.  َلَفت  هتمامو  واإ بنضوجو  شربل، 
بالليل  بالمستشفى،  بالبيت،  خدمة  لكّل  حاضر 
معنوّيات  يعطي  يقّوي،  السند،  كان  لبّيو  وبالنهار. 
يعطيا  كان  المسافرة  إلختو  بالحياتّيات.  ويسندو 

األمان رغم المسافات.

والشبيبة.  األهل  حّد  العادة، سيزوبيل حاضر  متل 
وعدم  اإلنتقال  معنى  يفهم  شربل  َع  صعبة  كانت 
شوفة إّمو، خّبرناه وبطريقة بسيطة إّنو كل واحد مّنا 
عندو عيلتين،  عيلتو عاألرض : إمو، بّيو، إخوتو 
وهّوي وعيلتو بالسما : أهلل، يسوع ومريم وهّلق شربل 
صار عندو إّمين بالسما، إّمو ريتا ومريم إم يسوع 

ّمو بيتواصل معن بالصال، بالقداس والمناولة.  واإ

يشوفا  رح  قلبو،  بعيون  السما  صوب  يتطّلع  وبس 
أنا  بحبك،  أنا  شربل  »يا   : وتقّلو  تضحكلو  عم 
هون مبسوطة ومرتاحة، متل ما وّصيتك خّليك نبع 

للفرح، للحب وللحنان«.

ليلى زغيب



07- شبيبتنا بمركز  المرافقة

 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

وا
ّ
وا حبايبنا طل

ّ
طل

بتنداس«.  ما  ناس  بال  »الجنة   : تقول  كانت ستي 
كيف إذا هالناس حبايبنا وشبيبتنا ! وِلك أهال ومية 
اشتقنالكن واشتقنا لوجودكن  ببيتكن ومحلكن،  سهال 

بحياتنا.  
ونقول  نكتفي  رح  الحبايب.  أغلى  يا  داركن  نّورتوا 
كلمة من القلب : انشاهلل بتكون سنة مباركة وتكون 
هالسنة بداية لفجر جديد وأمل ببكرا وأكيد رح ترجع 

تشرق الشمس وتبّشرنا بنهار جديد.
C.A.E - برنامج المرافقة

وكبرت عيلتنا

بهيدا الشهر فرحتنا كبيرة بالـC.A.T  كفرحونة، بعد 
ما تخرّجت ريتا عون من مدرسة سيزوبيل جزين يلي 
مع  مشوارا  تكّمل  الوقت  صار  طفولتا،  فيا  مّضت 
رفقاتا لجداد لي انضموا لعيلة سيزوبيل علي نصر 

الدين وريم كيوان.
المونة  بإنتاج  يشاركوا  لح  ِمَهن وِحَرف،  يتعّلموا  لح 
ويشتغلوا  ويتعلموا  يتسلوا  وأكيد  وبيعا.  وتوضيبا 

ويكبروا سوا مع سيزوبيل وبمباركة ست البيت. 
  C.A.Tأهال وسهال فيكن بسيزوبيل وخصوصي بالـ

كفرحونة.
مركز المساعدة بالعمل
C.A.T  كفرحونة

ريــتــا

عــلـي

ريــــم



08- متلي متلك

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

ق
ّ

حلم تحق

هالحلم  وبالـ٢٠٢٢  الحلم  بداية  كانت  بالـ٢٠١٦ 
 Partage تحّقق وببركة ست البيت قدرنا من خالل

نزيد غرفة للدعم بمركز سيزوبيل جزين.

لّما ِرجعوا والدنا من فرصة الصيف، كانت فرِحُتن 
جديد  عن  ِبَشْوِفُتن  وفرِحْتنا  كتير،  كبيرة  بهالغرفة 
أكبر. استقَبلنا مُعن طفلين جداد حّمودي من صيدا 
ومهدي من جباع. تنيناُتن بيجوا من بعيد، بس حّبوا 

مؤسستنا كتير. 

عون  ريتا  شبيبتنا  من  خرَّْجنا  استقبلنا،  ما  ومتل 
سيزوبيل  ع  فاتت  اللي  المهضومة  الحلوة  الصبية 
 ،٢٠ ُعمرا  لّما صار  وهّلق  سنين   ٥ بعمر  جزين 
ونحنا  كفرحونة  بمركز  مشوارا  تكمِّل  الوقت  إجا 

فيا. فخورين 

بالبركة،  مليانة  تكمِّل  بّلشت  ما  متل  السنة  إنشاهلل 
المسؤولية والثقة بسّت البيت

فريق عمل برنامج الدمج المدرسي
سيزوبيل جزين

حمودي

مهدي



09- قيمة العطاء بحضن عيلتنا

بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

SOYEZ LES BIENVENUES 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans notre grande famille, 
SESOBEL.
Bienvenue à Joelle Abi Nakhoul, 
assistante sociale, nouveau membre 
de notre équipe au département social. 

Bienvenue à Anna-Maria Teyrouz, 
sociologue, qui passe avec nous 
une période de 3 mois de stage 
professionnel.

قيمة العطاء
PRODUCTION & MARKETING

فرح العودة

فرح اللقاء مع الشبيبة في معمل اإلنتاج كان مؤثرًا 
جدًا، والشعور بالعودة الى الحياة الطبيعية أقوى من 
عبارات  على  االستقبال  يقتصر  لم  إذ  تعبير.  كل 
ذلك،  من  أكثر  هناك  كان  بل  بوجودهم  الترحيب 
فالجّدية وعدم تضييع الوقت كان هدفهم منذ أول يوم.

ما  لهم  ننتظرهم ونّعد  كنا  أننا كفريق عمل  صحيح 
يحتاجون للمشاركة في اإلنتاج  لكن لم نكن نتوقع من 
قبلهم ذلك الشغف الكبير للعمل، اإلنضباط  وسرعة 
التفاعل. السعادة التي بدت على وجوههم  واندفاعهم 
إيجابية على  يفوقان كل وصف، مّما أضفى طاقة 

الجو العام وجعل الجميع ُمبتهجًا.
هذه السنة عدد الشبيبة  في معمل اإلنتاج  ستة عشر 
الشوكوال،  بين معمل  يوميًا، موّزعين  شاباً وصبية  
البسكويت، التعليب والخياطة. بعضهم يعمل ألول مرة 
والبعض اآلخر كان يأتي بشكل مستمر قبل الحجر 
قفال المؤسسة. الجدير بالذكر هو ما يتمتعون به  واإ
تنفيذ  خالل  البعض  لبعضهم  التشجيع  مبادرة  من 
صغيرة  أخطاء  حصول  عند  الُمساندة  المهمات، 
من  المالحظات  توجيه  حال  في  للتحسين  والُمثابرة 
المسؤولين عنهم. حقًا نحن ُمتفائلون جدًا بحضورهم، 
معن«. الخير  جا  واإ »إجو  بالعاّمية  ُيقال  وكما 
نتمنى أن تكون هذه  السنة ُمفعمة بالخير الوفير  للجميع.
رضا السخن - معمل اإلنتاج
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إيدي بإيدك
المتطّوعون

MERCI SESOBEL

Je pense très fort à vous en ce moment 
de reprise scolaire. J’espère que vous 
vous êtes toutes et tous bien reposés 
pour commencer cette nouvelle année. 
Et j’espère que la situation au Liban 
ne vous a pas trop empêché de vivre 
heureux. 

Je voulais vous remercier une dernière 
fois pour tout ce que vous avez fait 
pour moi. Vous m’avez accueilli les 
bras ouverts et vous m’avez tout de 
suite mis à l’aise. Je me sentais bien, 
chez moi, comme une vraie famille ! 

Je voulais remercier personnellement 
Maguy, tu m’as fait confiance, tu 
m’as donné plusieurs chances et je te 
remercie infiniment. Et bien sûr, je ne 
t’oublie pas Liliane, pour tout le soutien 
moral que tu m’as apporté. Mille merci 
à vous tous. Vous me manquez déjà, 
et je ne parle même pas des enfants… 
Ils me manquent terriblement. 
J’ai trouvé une nouvelle voie de vie. Je 
vais essayer d’entrer dans la police de 
protection de la famille pour protéger au 
plus possible les enfants et les femmes 
victimes de violences conjugales, etc…

C’est SESOBEL qui m’a ouvert les 
yeux. Je veux participer à l’amélioration 

des conditions de vie des enfants. 
C’est donc grâce à vous que je suis 
actuellement à Paris pour me préparer 
aux concours. Je vous remercie une 
nouvelle fois. Mon expérience parmi 
vous a été tellement riche et m’a 
beaucoup aidé moralement dans les 
moments où ça n’allait pas fort. Je 
m’excuse encore des fois où je n’étais 
pas dans la capacité de venir travailler. 

Je vous embrasse fort et vous souhaite 
tout le meilleur et tout le courage pour 
continuer à être auprès des enfants 
durant cette situation difficile. Je vous 
reverrai bientôt, je ne sais pas encore 
quand, peut être en décembre ou en 
juin - juillet de l’année prochaine. Je 
ne vous oublierai jamais. Vous m’avez 
fait grandir, vous m’avez ému, et vous 
m’avez donné le sourire. 
Je vous embrasse fort! 
Bonne continuation!

Corentin Carret
Volontaire à l’unité TED
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 لقاء إلفة ، محبة وتقدير

فيا،  ما  وأحلى  مَمّيزة،  محّطات  كتير  في  بهالعيلة 
هيدا  المحبة،  من  بجّو  القيم  وعيش  ِإلِفة  َجمَعة، 

عنوان لقاءنا األّول لهالّسنة.

كّل  متل  مش  نهار  كان  أيلول   ٢9 الخميس  يوم 
يَمّلوا  الوالد  يرجعـوا  ما  قبل  نهار  آخر  كان  اإلّيام. 
الّتحضيرات  يخلصوا  ما  قبل  نهار  آخر  البيت، 
بتكون  لّما  هالتحضيرات  أصعب  وما  للرجعة، 

الّضغوطات من كّل الجوانب. 

بس نحنا بهالبيت تعّودنا على الهمِّة واإلندفاع على 
الخدمة والتعاون من أجل اإلنجاز.

وتَخلَّل  عيشنا،  طريقة  بِتطَبع  بأغاني  لقاءنا  َبـلَّـش 
عديدة  لسنين  عاشوَا زمالءنا  حياة  شهادات  النهار 
الخبرات  بحسب  تَنوَّعت  يّلي  هالبيت،  بقلب 
واإلختبارات، تيلحظ كّل شخص نمّو معّين مختِلف 

إّنما بِيتِِّسم بفضائل وِقيم ِبتَميِّزنا.

صافي  فاديا  السيدة  العام  والمدير  الرئيس  وبغياب 
تلبية  دايًما  هدفو  يّلي  سفرا  ة  بحجِّ هالنهار  عن 
إصرارنا  كان  لإلستمرارّية،  المؤّسسة  حاجات 
لكّل جهودا  إمتناّنا  لنتواصل معا ونعبِّرال عن  كبير 
مارّيا،  زميلتنا  وأّمِنت  سنة،  هالـ4٥  المبذولة خالل 
كونا مرافقتا، إيصال الصوت والصورة على تطبيق 
زغيرة  بصال  محبِّتنا  عن  عّبرناال  حيث   ،Zoom

وضّوينا شمعة لـ»ستِّ البيت« على نيِّتا.

Bénis Seigneur notre bien-aimée
Bénis Seigneur sa bonne volonté

Bénis ses actions, ses sentiments et 
ses pensées

Donne-lui toujours la force et la 
sagesse pour diriger

جو  عيلتنا
AMBIANCE DE VIE

جو عيلتنا

Guide, par Ta volonté, 
ses pas en sa mission sacrée

Merci Seigneur
Merci Set El Beit, de protéger et 
veiller sur notre chère présidente 

Fadia pour qui nous avons 
toute notre reconnaissance, 
tout l'amour et le respect.

غبلاير،  األب  مع  اإللهي  بالقّداس  احتفلنا  بعدا، 
استمرارّية  ونّية  البعض  بعضنا  نّية  على  وصّلينا 
ملتزمين  ووعد«،  حّب   ... »العهد  على  المؤّسسة 
ال3٥  خاّصة  حولنا،  يّلي  لكّل  ونقلن  ِقَيمنا  بعيش 
ِمتِّكلين على  بقلب عيلتنا،  استقبلناهن  يّلي  شخص 
إّمنا مريم يّلي ما تركتنا بهالسنة ، وقالتلنا بشعارنا 
للسنة الماضية: »ال تخف ... أنا معك دائًما ألّني 

أحّبك«. 
الجديد: »ألنَِّك  ِمنقاّل هالسنة بشعارنا  ونحنا بدورنا 

َملكُة المستحيل... ال أخاف أبًدا«.

Ambiance De Vie


