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02- اإلفتتاحّية 

اإلفتتاحّية

ي أحـّبـك
ّ
 ... ألن

ً
ال تـخـف ... فـأنا معـك  دائـما

النوع  أما  تشجيعه.  بنا  ويجدر  مفيد  األول  النوع  الخوف.  نوعين محددين من  إلى  المقدس  الكتاب  يشير 
الثاني فهو مؤٍذ ويجب التغلب عليه. النوع األول هو مخافة الرب. هذا النوع من الخوف ال يعني بالضرورة 
الشعور بالرعب من شيء ما. بل هو نوع من التبجيل ومهابة اهلل؛ أي احترام سلطانه ومجده. وهو أيضًا 
اإلحترام الواجب لغضبه أيضًا. بكلمات أخرى، فإن مخافة اهلل تعني اإلدراك الكامل لمن هو اهلل وهذا يأتي 

عن طريقة معرفة اهلل ومعرفة صفاته.

الصحيح  الفهم  إلى  وتقود  الحكمة  رأس  إنها  والفوائد.  البركات  من  الكثير  معها  تجلب  الرب  مخافة  إن 
)مزمور 111: 10(. األغبياء فقط يكرهون الحكمة والتأديب )أمثال 1: 7(. وأكثر من هذا فإن مخافة 
الرب تقود إلى الحياة والراحة والسالم والرضى )أمثال 19: 23(. هي نبع الحياة )أمثال 14: 27( وهي 

توفر لنا األمن واألمان )أمثال 14: 26(.
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الرب.  مخافة  نشجع  أن  يجب  لماذا  نرى  هكذا 
ولكن النوع الثاني من الخوف المذكور في الكتاب 
هو  هذا  اإلطالق.  على  مفيد  غير  هو  المقدس 
تيموثاوس  رسالة  في  المذكور  الخوف«  »روح 
َبْل  اْلَفَشِل،  ُروَح  ُيْعِطَنا  َلْم  اهلَل  7 »أَلنَّ  الثانية 1: 
ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح«. فروح الخوف والجبن 

ال يأتي من اهلل.

ولكن، أحيانًا نشعر بالخوف، وأحيانًا يغلبنا »روح 
نثق  أن  علينا  عليه  نتغلب  ولكي  هذا،  الخوف« 
اْلَمَحبَِّة،  ِفي  َخْوَف  »اَل  بالكامل.  ونحبه  اهلل  في 
أَلنَّ  الَخاِرِج  ِإَلى  اْلَخْوَف  َتْطَرُح  اْلَكاِمَلُة  اْلَمَحبَُّة  َبِل 

اْلَخْوَف َلُه َعَذاٌب. 

)يوحنا  اْلَمَحبَِّة«  ِفي  َيَتَكمَّْل  َفَلْم  َخاَف  َمْن  َوَأمَّا 
يعرف  اهلل  كامل،  أحد  يوجد  ال   .)18  :4 األولى 
التشجيع ضد  من  الكثير  لنا  قدَّم  لهذا  األمر.  هذا 
سفر  من  بداية  المقدس.  الكتاب  كل  في  الخوف 
»ال  بأن  اهلل  يذكرنا  الرؤيا  سفر  وحتى  التكوين 

نخاف«.

مثال يشجعنا سفر أشعيا 41: 10 »اَل َتَخْف أَلنِّي 
َوَأَعْنُتَك  َأيَّْدُتَك  َقْد  ِإَلُهَك.  أَلنِّي  َتَتَلفَّْت  اَل  َمَعَك. 

ِبَيِميِن ِبرِّي«.  َوَعَضْدُتَك 

ولكن  لنا.  يحمله  قد  وما  المستقبل  نخاف  أحيانًا 
يسوع يذكرنا أن اهلل يهتم بطيور السماء فكم بالحري 
َأْفَضُل  َأْنُتْم  َتَخاُفوا.  »َفاَل  أوالده؟  باحتياجات  يهتم 

ِمْن َعَصاِفيَر َكِثيَرٍة« )متى 10: 31(. 

من  متعددة  أنواع  تغطي  البسيطة  اآليات  هذه  إن 
الخوف. اهلل يقول لنا أال نخاف من الوحدة، أو من 
من  أو  يسمعنا،  من  وجود  عدم  من  أو  الضعف، 
نقص الضروريات المادية. هذا التوجيه يستمر في 
كل الكتاب المقدس ويغطي جوانب »روح الخوف« 

المتعددة.

قائاًل:   11  :56 مزمور  في  المزامير  كاتب  يكتب 
ِبي  َيْصَنُعُه  َماَذا  َأَخاُف.  َفاَل  َتَوكَّْلُت  اهلِل  »َعَلى 
اإِلْنَساُن؟« هذه شهادة رائعة عن قوة اإلتكال على 
اهلل. فمهما حدث، سيظل كاتب المزمور واثق في 

اهلل ألنه يعرف ويفهم مقدار قوة اهلل. 

إن مفتاح التغلب على الخوف إذًا هو الثقة الكاملة 
رفض  يعني  اهلل  على  واإلتكال  اهلل.  في  والتامة 
اإلستسالم للخوف. فهو يعني اللجوء إلى اهلل حتى 
في أحلك األوقات مع الثقة بأنه يستطيع أن يصلح 

كل األمور. 

كما  صالح.  اهلل  أن  معرفة  من  تأتي  الثقة  هذه 
قال أيوب في وسط أصعب التجارب المسجلة في 
َشْيئًا«  َأْنَتِظُر  اَل  َيْقُتُلِني.  »ُهَوَذا  المقدس:  الكتاب 
)أيوب  فيه(  ثقتي  ستظل  قتلني،  إن  حتى  )أي: 

.)15 :13

خائفين  نعود  لن  اهلل  في  نثق  كيف  نتعلم  عندما 
مما يقف أمامنا. سنكون مثل كاتب المزامير الذي 
ِإَلى  َعَلْيَك.  اْلُمتَِّكِليَن  َجِميُع  »َوَيْفَرُح  بثقة:  قال 
اْسِمَك«  ُمِحبُّو  ِبَك  َوَيْبَتِهُج  َوُتَظلُِّلُهْم.  َيْهِتُفوَن  اأَلَبِد 

)مزمور 5: 11(.
الياس طوق
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

UNE RENTREE 
EXCEPTIONNELLE

C’est la rentrée ! Des yeux brillants 
de joie, des sourires reflétant l’amour 
dans les cœurs ! L’accueil de nos 
enfants est très chaleureux.
Sous le thème annuel »Les merveilles 
des murmures au monde des contes«, 
chacun de nos enfants est accueilli par 
le héros du conte choisi par son unité : 

- À l’USP, »Les trois petits cochons« 
et les murmures du courage.

- Chez les Chouchous, »La belle et 
la bête« et les murmures de l’amour.

- Au PHM, »Kung Fu Panda« et les 
murmures de la persévérance.

- Au TED, »Le Roi Lion« et les 
murmures de la joie.

En ce jour, des coins divers sont 
disposés à l’entrée des bâtiments pour 
faire vivre à nos enfants une ambiance 
festive répandant la joie surtout 
avec l’équipe de »Géant animé« qui 
s’engage chaque année à rendre notre 
rentrée assez spéciale.
Bienvenue à nos chers enfants et jeunes!

Département Pédagogique

- Au PHP, »Le Petit prince« et les 
murmures de l’espérance.
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 أوقات ممّيزة مع فريق
Springfield- 90 degrees 

 ،»Springsfield - 90 degrees« تحّية من القلب َلفريق
ممّيز  ترفيهي  نهار  تنعيش  وملتزمين،  والد  دعانا، 

هتمام. بجّو عائلّي كّلو دفا واإ

القلب  من  نابعة  الضحكة  ممّيز،  كان  اإلستقبال 
للمساندة  جهوزّية  كّلن  الوجوه.  كّل  على  ومرسومة 

بكّل لحظة. ما حّسينا إّنن غريبين عّنا. 
الكاهن   الترفيهي كان منّوع من صالة مع  البرنامج 
الّلي  السحر  لعرض  فرح  وأجواء  وأغاني  لموسيقى 

بيخطف األنفاس. 

والدنا رقصوا، غّنوا، زّقفوا وتفاعلوا مع عرض الساحر 
»داني« وكانوا مبسوطين كتير. الضحكة ما فارقت 

وّجن كّل النهار.
وأكيد تشاركوا لقمة طّيبة مع األصحاب بجّو هادْى.
وما نسينا نختم نهارنا بصور مع البحر وموجاتو. 

وقفت  ما   »Springfield-90 degrees« فريق 
وأّمن  لألفضل،  ليغّير  سعى  بهالنهار.  مهّمتو 
يحال  َت  الفكرّية  اإلعاقة  لوحدة  الدهان  مستلزمات 

أكتر المطرح اللي بيستقبل والدنا. 

بإسم الوالد والملتزمين بسيزوبيل شكر كبير من القلب 
وسّت البيت بتعرف تشكركن على طريقتا.

القسم التربوي
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شو حلوة الّرجعة من بعد غياب

بـ27 أيلول وبعد طول غياب
رجعت سيزوبيل فتحت كّل البواب

كلنا كّنا على أكمل إستعداد
لنستقبل بحماس كبير كّل الوالد
وشو حلوة الّرجعة من بعد غياب

مليت الّساحات مشاعر والد
من بعد ما التقوا بكّل األحباب
الصفوف المالعب والممّرات
رجعوا يزرعَوا حركة وحياة

وشو حلوة الّرجعة من بعد غياب

نهارنا تضّمن أجمل نشاطات
رسمت على وجوهنا الّضحكات
ومتل العادة قبل الفّلي عالبيت

ختمنا نهارنا بصالة وشكر سّت البيت
وشو حلوة الّرجعة من بعد غياب

وحدة الشوشو

إيـــد بإيـــد

رفقا وبرايدن بيوصلوا الّصبح بذات الوقت، بوّدعوا 
وبيتوّجهوا  بإيد  إيد  بعضن  بيمسكوا  والبابا،  الماما 

على الّصف بكل حماس وفرح.
وحدة التدّخل المبكر

بّدكن تعرفوا كيف 
كريستا ماريا بتعّبر عن فرحتا؟

إجمااًل اإلنسان بيعّبر عن الفرحة بالكالم، بضحكة 
أو بزقفة. رح نخبّركن كيف عّبرت كريستا ماريا عن 
سيزوبيل  على  يوم  أّول  وصلت  بس  الكبيرة  فرحتا 

والتقيت بأصحابا ومعّلماتا بعد طول غياب.
كان،  ما  وين  عالي  صوتا  مبسوطة،  كتير  كانت 
دايًما  إيديا  حركات  لوحدن،  وبيحكوا  بيلمعوا  عيونا 

بالعالي.
لهفتا ممّيزة، بّدا تغمرك وتشّدك َع قلبا.

وحدة اإلعاقة الجسدّية
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ً
 وسهال

ً
أهال

عّرفكن  بحب  هالسنة،  بسيزوبيل  إللي  أسبوع  بأّول 
عن حالي.

إلعب  بحب  سنين،   ۳ عمري  مارفين،  إسمي 
باأللعاب مع رفقاتي، إسمع أغاني وقصص، وشارك 
حاجاتي  عن  بعّبر  التلوين.  خاّصًة  بالنشاطات 
بّدي... أنا، حبيبي،  قوال:  بقدر  كلمة  وِبَكم  بعيوني 

وضحكتي ما بتفارق وّجي.
وحدة الّتدّخل المبكر

إنت معنا

رجعنا بشوق بعد غيبة طويلة حتى نعيش قيم الحّب، 
الفرح وجّو العيلة.  

عّلمينا يا سّت البيت نجّسد صفاتك بكّل أبعادا بعملنا 
ِبَبّدد  بالمسبحة ألّنو إسمك  اليومي، نكّرمك ونتسّلح 

الّظلمة وبيغلب الشّر. آمين.
وحدة التوّحد

 باألصحاب
ً
أهال

بوابا  فتحت  سيزوبيل  العطلة،  بعد  رجعنا  وأخيًرا، 
الستقبال والدا الغاليين.

بفرح وحّب كبير منرّحب ِب Circé  الّلي وصلت من 
كندا، شربل، مايك وجورجيو من وحدة التدّخل المبكر. 

باإلضافة لزميلتنا رانيا ريشا الّلي انضّموا لوحدتنا.
الصّحة والّسالم  منتأّمل تحمل معا كّل  سنة جديدة 

للجميع.
وحدة الشوشو

جورجيو

Circé

شــربل مايــك
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فصل الخريف

»الشتي خلفو الربيع، الربيع وخلفو الّصيف، الّصيف 
وخلفو الخريف وبتمضى السنة«.

لكّل فصل إلو حالوتو، صورنا بتفّسر كيف بيعيشوا 
نشاطات  خالل  من  الخريف  فصل  أجواء  والدنا 

مختلفة.
وحدة التوّحد

مدرسة في العطاء

غياب،  طول  بعد  وكريم.  محّب  شاب  طوني 
عينيه  في  ظاهرة  عريضة  ببسمة  أصحابه  استقبل 
علبة  فأخرج  مبسمه.  تخفي  التي  الكمامة  رغم 
أقسام  أربعة  الى  وقّسمها  جيبه  من  البسكويت  من 

متساوية وأعطى رفاقه في الّصف.

دروب  على  درًسا  يوم  كّل  تعّلمنا  مدرسة  شبيبتنا 
الحياة.

وحدة اإلعاقة الفكرّية
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10 سنين »من العمر«

10 سنين بوجودي بعيلة سيزوبيل مرقوا بسرعة وما 
فّيي  وطبعت  كتير  عّلمتني  هالعيلة  كيف.  بعرف 

قصص وال ممكن إنسيا.
نحنا  وقديش  أكتر  الحياة  قيمة  عرفت  بسيزوبيل 
ِبنَعم ما كنا مقّدرينا. تعّلمت كيف إتخّطى  عايشين 
ّنو عند  الصعوبات وعيش بفرح ورجا، محّبة وأمل، واإ

رّبنا ما في شي مستحيل.

مرقنا  التوّحد،  وحدة  عمل  فريق  مع  سنين   10
يد  واإ متماسك  فريق  كنا  كتير، بس ألّنو  بصعوبات 
وحدة، قدرنا نتغّلب عليا ونتكّيف مع كّل الظروف، 
وهيدا كّلو أكيد بفضل اآلنسة ماغي مدّور اللي دايمًا 
بقلبي  إلو مطرح ممّيز  حاضنتنا. كّل فرد بهالفريق 

وذكريات حلوة وال ممكن إنسيا.

للكّل  بتمنى  كبير إلدارة سيزوبيل،  القلب شكر  من 
بقلوب  مزروع  الفرح  ويبقى  واالزدهار  االستمرارية 

الوالد والشبيبة.
بشكر ماغي مدّور على كل شي تعّلمتو مّنا، على 
على  شي  وأهّم  نتطّور،  حتى  بتعملو  مجهود  كل 
ألّنو  بقلوبنا  زرعتن  اللي  والمحّبة  التواضع  السالم، 

هالميزات ما فينا نالقيا ونختبرا وين ما كان.
كبيرة  خبرة  عطاني  معو،  اشتغلت  ولد  كل  بشكر 
األكبر  والشكر  فّيي.  وعّلم  كتير  عّلمني  بالحياة، 
لست البيت اللي سمحتلي عيش 10 سنين ببيتا ومع 

عيلتا... بحبكن كتير.
كارول شليطا

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

شو حلوة الرجعة

من بعد فترة طويلة من الشغل مع رفقاتي عن بعد، 
كنا نلتقى أونالين نتعّلم ونعمل جلسات عالج نطق 

ونفسي حركي من بيوتنا...
ووقت صرنا قادرين نروح ع سيزوبيل، كّنا نجي كل 
تلميذ لحالو يدرس، يحصل على الجلسات ويرجع ع 

بيتو لحتى ما يتخالط مع رفقاتو...
بس هلق إجا وقت الرجعة، إجا الوقت نرجع نلتقى 
سوا عن جديد. استقبلونا المعلمات بنشاطات مميزة 
وحلوة. غّنْينا سوا، لعبنا ورقصنا وصّلْينا تتكون السنة 
المعلمات  ياه  قالولنا  شي  وأجمل  عالجميع.  خير 

ِعِتْلنا الروح« »َرْجِعْتُكن رجَّ
شبيبة برنامج الدمج المدرسي 
سيزوبيل جزين

متلي متلك
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

 الذكرى السنوية التفاقية
حقوق الطفل الدولية

هالسنة حّبت مؤّسسة »Partage« بفرنسا تشارك 
عا طريقتا بهالحدث. طلبت من كل مؤسسة تختار 
عا  وتجّسدو  عّنو  تحكي  االنسان  حقوق  من  حق 

طريقتا. 
إليسا حريق شاركت بإسم سيزوبيل، اختارت وعبّرت 

عن : »من حقي إتعلم«.

رجعنا بس لوين

عدنا والتقينا

جائحة  بسبب  وقلق  بالبيت  سنتين  معاناة  بعد  من 
بس  الشغل  طبيعة  نفس  إشتغل  رجعت  كورونا، 

بحّب، شغف، حماس، حيوّية ونضوج بالتفكير. 
حسيت فرق بالرجعة... ليش؟ ألني رجعت عالمؤسسة 
وآمنت  حّبتني  فيي،  غّيرت  كّبرتني،  عّلمتني،  يلي 
وأعرف  طاقاتي  طّور  إّني  فرصة  عطتني  بقدراتي، 
ذاتي. عّلمتني معنى الصبر وكيف عيش بفرح رغم 
حماسي  عن  بتعّبر  كلمة  في  ما  الصعوبات.  كل 
تفاصيل  بكل  بتهتم   يلي  سيزوبيل  على  بالرجعة 
الحياة وما بتهمل شي بخص الوالد والشبيبة من وجع 
كل شخص  بشكر  بالختام  نفسي.  تعب  أو  جسدي 

آمن فينا تا نرجع على المؤسسة. 
شربل صايغ

عندما بدأت عملي في سيزوبيل في القسم اللوجستي، 
تعّرفت إلى الشابة كلود سعادة من ذوي االحتياجات 
الخاصة. هي زميلتي في العمل ونتعاون معًا لنتيجة 
أفضل. مّرت سنتان ولم أستطع رؤيتها بسبب فيروس 
كورونا... اليوم عدنا والتقينا. كم كانت فرحتي كبيرة 

بلقائها. ضممتها وقّبلتها من كّل قلبي. 
أدعو رّبي أن تنتهي كّل األزمات والصعوبات لتعود كّل 

الشبيبة إلى سيزوبيل وتملؤها فرحًا، حبًا وحياة.
أمل شحادة - قسم اللوجستي

»كل يوم الحياة بتعّلمنا إشيا جديدة. فينا نشوف 
ونشوف  عليا  نقّرب  وفينا  بعيد  من  اإلشيا 
النظارة،  خالل  من  الوردة  إلى  نظرنا  تفاصيال. 
شفناها بوضوح أكتر، شفنا تفاصيال، تعّلمنا كل 
شي عنا. العلم هو الغوص بقلب التفاصيل، هو 

ثقافة عامة عن كل شيء بيحيط فينا.
من حق كل إنسان إّنو يتعّلم و ينفتح على العالم 
من خالل الثقافة والتكنولوجيا. من حقي أنا إتعّلم 
وحّقق  بالمجتمع  تقّدم  واإ الصعوبات  إتخّطى  تا 
ّني  واإ ذاتي  حّققت  إني  بحّس  بوقتا،  أحالمي. 

عضو فّعال بالمجتمع«.
إليسا حريق
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منحبك سيزوبيل

* نحنا بسيزوبيل مبسوطين، مرتاحين ومكيفين بدنا 
نضّل نجي لو شو ما صار.

الصعبة  بهاألزمة  محظوظين  نحنا  قدّيش  نّيالنا   *
عم نقدر نجي ع سيزوبيل.

ع  رجعنا  بفضلكن  كتير.  منحبكن  أهلنا  يا   *
أبدًا  ومساندتكن  تضحيتكن  محّبتكن،  مؤسستنا. 
يعطيكن  الرب  مننساهن، منصلي ومنطلب من  ما 

الصحة، القوة، الصبر والرجا.

* منتمنى تتحّسن األحوال بلبنان ونرجع نلتقي مع 
كل أصحابنا خاصة يللي مش قادرين يجوا.

اإلستقبال.  إيام  بأول   CAT شبيبة  عبرت  هيك 
يلي:  وزادوا المرافقين ندى واإ

ندفاع  واإ أمل  وعطتنا  بحضورا  فّرحتنا  »الشبيبة 
لإلستمرارية. كان المشغل فاضي وبارد، بحضورن 

دّبت الحياة عن جديد. منحبكن شبيبتنا«.

CAT - مركز المساعدة بالعمل

مكافحة الحريق 
وتجنب حصولو

نتيجة  مصنع  أي  في  وارد  خطر  الحريق  ألن 
العمل  فريق  أو غيره، خضع  مثاًل  احتكاك كهرباء 
في مصنع إنتاج المونة في سيزوبيل كفرحونة لدورة 
حصولها  وتجنب  الحرائق  مكافحة  بعنوان  تدريبية 
وقد قام بها فريق متخصص من الصليب األحمر، 
استعمال  كيفية  حول  تدريب  وتخللها  صيدا  فرع 
االطفائية وأنواعها المختلفة والزي المناسب لحماية 

أنفسنا من الحريق وأسبابه وطرق إطفائه.

هذه  في  ساهم  من  ولكل  األحمر  للصليب  شكرًا 
من  محمي  مركزنا  يبقى  أن  أمل  على  التوعية 

احتمال حدوث أي خطر حريق أو سواه.

رندا عبد النور
مركز المساعدة بالعمل 
سيزوبيل كفرحونة
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 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

شبيبتنا بالفكر والقلب

حتى بالصيفية، بقينا ع تواصل مع شبيبتنا. كيف؟؟ 
والصبية،  للشب  مرافقة  زيارة،  إتصال،  خالل  من 
تحضير عمل جماعي، فيديو موّجه لنكّمل لي بّلشناه 

معن. 
هيك تواصلنا معن ع طريقتنا وهّني بَدورن خبرونا 
الصيفية:  قضوا  كيف  مهضومة،  من خالل صور 
نسكافية  كباية  القرايب،  زيارة  األهل،  مع  مشوار 

عالبلكون، سفرة، تمضية نهار عالبحر... 

رح نخلّي هالصور الحلوة تخبركن أكتر عن الصيفية. 
شبيبتنا...  بدونكن  بسزويبل  الحياة  بتحلى  وما 

ناطرينكن!
CAE - فريق المرافقة
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REPRISE DU TRAVAIL EN PRESENTIEL 
AVEC LES ENFANTS ET 

LEURS FAMILLES
Les règles sanitaires ont été assouplies 
par l’état Libanais pour permettre 
d’accueillir les enfants et jeunes en 
situation de handicap dans le milieu 
institutionnel. 

Le choix est de reprendre la vie en 
institution de façon alternée afin 
de survivre avec la pandémie et 
les conditions socioéconomiques 
déficitaires dans le pays. 

Les parents se disent au bout du 
rouleau après plus de 2 ans à faire 
l’école chez eux. Un grand surmenage 
est remarqué surtout chez les mères 
qui prennent soin de leurs enfants et 
jeunes à domicile. Ce retour progressif 
a provoqué les larmes de joie chez les 
parents. 

VECU DES FAMILLES EN 
DECONFINEMENT 

REPRISE D’ACCUEIL DES ENFANTS

2 ans ont passé et Roy enfin peut 
retourner dans son lieu préféré, là où 
tout le monde l’accepte tel qu’il est, 
là où il pourra enfin retrouver ses 
amis qui lui ressemblent, ses amis et 
l’équipe qui l’aiment vraiment et avec 
qui il passe les meilleurs moments. 

بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

بحضن عيلتنا

C’est vrai que, à la maison, nous 
sommes toujours près de lui, nous 
prenons soin de lui, mais, il a toujours 
voulu retourner à SESOBEL. 

Il était vraiment mal à l’aise, tout le 
monde lui manquait, il n’arrivait pas à 
comprendre pourquoi il devait rester 
là, pourquoi lui et ses amis étaient 
privés de physiothérapie régulière, de 
traitement médical et para médical 
régulier et comme il se doit.

Il était de plus en plus stressé 
et déprimé. Nous nous sentions 
coupables de n’avoir pas pu lui trouver 
un pays qui le respecte, un pays qui lui 
procure tout ce dont il a besoin...

Heureusement que SESOBEL a ouvert 
ses portes à nouveau... finalement on 
peut revoir le sourire se dessiner sur 
son visage. 

Désormais, tout ira bien...
D’ailleurs, je l’espère bien.

Lili Kasparian
Mère de Roy



14- بحضن عيلتنا

COMITE DES PARENTS 

Les rencontres avec les membres du 
comité se fait de façon hebdomadaire 
cette année. L’objectif de ces rencontres 
est de soutenir SESOBEL pour accueillir 
un plus grand nombre d’enfants et 
jeunes au programme pédagogique car 
les familles ont des difficultés à payer le 
prix du transport à cause de la flambée 
du prix de l’essence.

تجربة صعبة بس بتنقّوينا

مؤسسة  من  إّتصال  وردني   ،2021 أيلول  بـ14 
إلن  وكانت  بناتي  حضنت  لطالما  يّلي  سيزوبيل، 
فرصة  عن  وخّبروني  والّسند،  الثاني  والبيت  األّم 
شاشة على  الشعب«  »بإسم  ببرنامج  المشاركة 
 الـMTV مع اإلعالمي رياض طوق لنوّصل معاناة 

والدنا وصرختن والمطالبة بأدنى حقوقن.

بالبداية توّترت وقلقت كتير وما عرفت شو بّدي ومن 
وين بّلش الحديث ولكن دعم فريق العمل بسيزوبيل 
وتواجد سيرين ولين معي على الهوا شّجعني لوّصل 
شَرح مدى تقصير وزارة الشؤون  صوتن ومعاناتن واإ

بتلبية حقوقن والرّد على حاجاتن.
حلوة وصعبة  كتير  نوعا،  من  فريدة  لحظات  كانت 
التلفزيون  بنفس الوقت ألنّا أّول مّرة بكون فيا على 
عم إحكي عن مرض والدي ووجعن بس سيزوبيل  
وال نهار تركتن وكانت دايما تأمنلن حاجاتن . هيدا 
المؤسسة  مجهود  عن  إلحكي  القّوة  أعطاني  الشي 

وتعبا معنا وخوفا عا والدنا. 

تا  تعبنا  القلب. صحيح  ومن  وصادقة  حلوة  تجربة 
خّلينا والدنا واعيين لوقت مأّخر للّتصوير بس قدرنا 
المؤسسة.  وصوت  والدنا  وصوت  صوتنا  نوّصل 
حدا  بيترك  ما  اهلل  إنو  التجربة  هيدي  من  تعّلمنا 
ودايمًا عندو ِنعم كبيرة وعطايا أكبر وبعتلنا سند كبير 

بحياتنا لوالدنا وهيدا السّند هوي سيزوبيل.
ميراي عون كوراني
والدة سيرين ولين

مبروك لونـا

ذوي  من  لألشخاص  العالمّي  لليوم  تحضيرًا 
بأول  الّتحدي«  »يوم  بمصر  الخاّصة  اإلحتياجات 
أسبوع من شهر كانون األّول من كّل سنة وفي سبيل 
التوعية على حقوقن، قام الفّنان الّلبنانّي راغب عالمة 
لونا  الطفلة  مع  وصّورا  قادر«  »أنا  أغنية  بإطالق 
كانت  بسيزوبيل.  الفكرّية  اإلعاقة  وحدة  من  زغيب 
تجربة جديدة وحلوة للطفلة لونا لتختبر قدراتا وتعّبر 
مهضومة  حركاتا  كانت  طريقتا.  على  حاجاتا  عن 
متلك.  متال  تكون  فيا  بإنو  صوتا  لتوّصل  وعفوّية 
وعّبر الفّنان راغب عن إّنو معاني اإلنسانّية  بتتجّسد 
وهّني  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  باألشخاص 

أسمى معاني اإلنسانّية.
مبروك لونا...
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تتالءم  جديدة  وأغلفة 
وبتحضير  البيئة  مع 
صغير  دعائي  فيلم 
بالمواقع  خاص 

االجتماعية... 
شهر  أواسط  في 
الحملة  انطلقت  أيار 
التواصل  مواقع  على 
خاصة  االجتماعي 

 )Instagram sesobel.shop( صفحة  على 
عليها   Influencers الـ بعض  بتفاعل  تميزت  التي 

وعرض منتجاتنا على حساباتهم...

مدخول  تأمين  هو  هدفنا  وألن  أخرى  جّهة  من 
حاولنا  المؤسسة،  واستمرار  لمسيرة  وداعم  مستمر 
التعريف عن منتجاتنا في لبنان والخارج. فتواصلنا 
مع بعض المنّصات اإللكترونية اللبنانية التي تعمل 
البلدان  في  متوفرة  منتجاتنا  وأصبحت  الخارج  في 

التالية:
Min Baladeh  - دبي

 Lebanese Village Products - الكويت
Cedars-souq - أبو ظبي

Lebanese Signature  - أوروبا وأميركا

على  للبيع  معروضة  فمنتجاتنا  لبنان  داخل  أما 
المنصات اإللكترونية التي تعمل عن بعد مع خدمة 
التوصيل الى المنازل: Hicart وToters، كما على 
الجديدة  التجارية  بالعالمة  الخاص  الساخن  الخط 
وهو   )067580-71(  :Whatsapp لسيزوبيل 
زلنا  ما  أخرى  جهة  من  التلبية.  وسريع  فاعل  خط 
 Telemarketing نتابع منذ أكثر من 5 سنوات الـ
حيث أن إحدى الشركات المختصة في لبنان تتصل 
لتعرض  لبنان  أرجاء  كافة  في  والزبائن  باألصدقاء 

عليهم شراء سلة خاصة من مونتنا اللبنانية.

كمنتج  العالم  في  تنتشر  ألنها  بمنتجاتنا  نفتخر  إننا 
وبمساعدة  المتواضعة  مشاغلنا  في  لبنان  في  صنع 
شباننا وشاباتنا وأمهاتهم دعمًا لقضية الطفل المصاب 

بإعاقة وأهله وحقهم في العيش بكرامة وفرح.
جانيت مطر

قيمة العطاء

قيمة العطاء
PRODUCTION & MARKETING

جديدنا في قسم التسويق

التمويلية  الماضيين توّقفت األنشطة  العامين  خالل 
المرفأ في 4  بانفجار  تأثرًا  التبرعات،  وتدّنت نسبة 
آب وبالحجر الصحي النتشار وباء كورونا، فكان 
والسياسي  االجتماعي  الوضع  على  كبيرًا  تأثيرهما 
الليرة  مقابل  للدوالر  النقدي  التضّخم  إلى  باإلضافة 

اللبنانية واالنهيار االقتصادي.

عاتقه  على  والتسويق  اإلنتاج  قسم  أخذ  هنا،  من 
تأمين دخل مستدام وثابت الستمرار مسيرة المؤسسة 
المصنوعة  المنتجات  بيع  بتطوير  وذلك  وصمودها 
الدائمة  معارضنا  تعّرض  بعد  خاصة  مشاغلنا  في 
والوضع  الصحي  الحجر  بسبب  لإلقفال  الخمسة 
األمني السياسي. وبهدف موازاة األسواق التجارية، 
عملنا  وتطوير  تحسين  القسم  على  المشرفون  قّرر 

على شبكات ومنصات التواصل االجتماعي. 

أحد  اقترح  لسيزوبيل،  عاًما  الـ45  ذكرى  وبمناسبة 
المساهمين في المؤّسسة تقديم وتغطية نفقات إحدى 
الشركات اإلعالنية التي أخذت على عاتقها تجديد 
في  جودتها  إلظهار  لمنتجاتنا  التجارية  العالمة 

األسواق التجارية التنافسية.
بهذه  والخاصة  الجديدة  الرسمات  وضعت  هنا  من 
العالمة فكان  THE GOOD FAMILY باعتبار 
والطيبة،  الجيدة  األشخاص  تعني   GOOD كلمة 
الرسالة الجيدة، المنتجات والسلع الجيدة... كما أن 
كلمة FAMILY تعني العائلة المتضامنة والموّحدة 
التي تحرص سيزوبيل على وجودها ولحمتها. فكان 

الشعار الجديد: 
”THE GOOD FAMILY“

لهذه  التحضيرات  بدأت  نيسان  شهر  أواخر  في 
الحملة بتصوير البضائع والمشاغل، بتصنيع علب 
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قةحضورك بيفّرحني
ّ

عودة موف

28 أيلول 2021، كانت فرحتي كتير كبيرة بس شفت 
مارينا معنا بمشغل الخياطة من بعد سنتين غياب.

بيعطيني طاقة وحماس كل يوم ألّنو  بالفعل وجودا 
مارينا  مهم.  شغلنا  قديش  بحس  سوا  نتواصل  بس 
بتتعّلم مّني كيف تنّفذ إشيا بسيطة تا ننتج قطعة حلوة، 
وأنا بتعلم مّنا المثابرة والعمل بهدوء مع ابتسامة دايمة 

رغم التعب والصعوبة أحيانا.

حضورك  يضل  وبتمنى  مارينا  فيكي  وسهال  أهال 
مستمر حتى  لو الظروف صارت أصعب. يا ريت 
هّوي  وجودن  ألنو  زمان  متل  بترجع  الشبيبة  كل 

األساس بسيزوبيل.

كيتي أبو حنا
مشغل الخياطة

منذ أول يوم رجوع إلى مشغل الشوكوال لم نشعر أنه 
غاب عنا كل الوقت الطويل الذي مضىى.

تلبية  في  سريعًا  كالعادة،  نشيطًا  مندفعًا،  جاء 
المطلوب منه، بالكاد نستطيع أن نواكبه في عمله 

لشّدة سرعته في تنفيذ كل نشاط.

مع  تفاعله  بطريقة  المميز  الشاب  ماضي  جاد  إنه 
مّما  الظل  خّفة  من  شيًئا  ُيضفي  وجوده  اآلخر، 
بالراحة  يشعرون  العمل  أثناء  له  المرافقين  يجعل 
خالل  وُمنتجًا  راضيًا  ليكون  له  الالزم  كل  وتوفير 

دوامه في المشغل.

أهاًل وسهاًل بك بيننا جاد وعودة موفقة.
نحبك كثيرًا.

رضا السخن
مشغل اإلنتاج
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FLASH INFO

VISITE DE L’AMBASSADRICE 
DE FRANCE ANNE GRILLO

L’Ambassadrice de France Anne Grillo 
a été à la rencontre des habitants du 
Kesrouan pour leur rappeler les liens 
forts que la France entretient avec 
eux. Un déplacement dense en appui 
aux projets de coopération dans ces 
régions.

Sa visite fut centrée sur la construction 
de l’avenir, à travers le soutien aux 
écoles francophones et des ONG, 
notamment SESOBEL.

ACTIVITE DE SOUTIEN DE 
NOS AMIS FRANCAIS

Partage Région Nantaise a organisé 
un vide grenier pour soutenir les 
projets de Partage au Liban.

Des stands où les particuliers 
vendaient des objets d’occasion, 
un stand de restauration avec des 
Maamouls, une journée ensoleillée 
ont fait le succès de cette journée.



18- Flash Info



19- أخبار عيلتنا

جو  عيلتنا
AMBIANCE DE VIE

ال تخافوا، ال ترتعـبوا
 الله سائر معنا...

ّ
 إن

مجموعين  للملتزمين  لقاء  أّول  ر  تحضَّ بهالقناعة 
حضوريًّا بعد توقّـف ِسنَتين تقريبًا. كان اللقاء بالباحة 
سالمة  على  ِحرصًا  األساسي  للمدخل  الخارجية 

الجميع.

ابتدأ النهار بَعرض وثائقي جديد بِيختصر وبيضّوي 
وصّحة  خدمة  أجل  من  نعمُلو  عم  عمل  كل  على 
ومساندة الولد الحامل إعاقة وعيلتو. فكان تأكيد على 
المعـوقات،  كّل  رغم  مستمّرة  تبقى  رح  الجهود  إّنو 

ومسيرتنا ما رح توقف طالما القدير ماشي معنا.

التوجيهات  اإلداري،  المدير  خوري،  كـرمل  أعطت 
المعتمدة لهالسنة. وِتـبِعـتا فاديا صافي، رئيس ومدير 
عام، بزرع الّرجا بالقلوب والمحافظة على ثـقة عالية 
بمدبِّرة أمور هالبيت وزّوارو، »ست البيت«، وهيدا عن 
سابق تجربة ومعرفة. فأطلقت شعار هالسنة يّلي هو: 

»ال تخف...أنا معك دائمًا...ألّني أحبك«.

التفصيلّية مع األب شكر اهلل غزال،  الوقفة  وكانت 
»ال  بشرح  استـفاض  بالقّداس،  وعظتو  خالل  يّلي 
يسوع  من  ع  ومشجِّ مطمِئن  وعـد  هوِّ  يّلي  تخف« 
الرئيسي  السبب  بالحياة.  بمسيرتو  الحقيقي  للمؤمن 
نواجه  ما عم  إّنا  معرفتنا  هو  الخوف،  على  لتغّلبنا 

وحدنا، ال بل الرّب سائر معنا، وهو معين إلنا.

بولس مّر بهالخوف والقلق وفّكر بالهرب واالستسالم، 
فسمع صوت شدَُّدو وقـّلو »ال تخف، تكّلم وال تسكت، 
إلو  وُننظر  فيه  لنوثق  يدعونا  اهلل  معك«.  أنا  ألني 
على  للتغلب  المفتاح  مخّلصنا...  هوِّ  بأزماتنا، 
الخوف هو الثقة بأهلل المحّبة. أّيوب قال: »لو قتلني 
اهلل لما قاومته. هو حقًا مخّلصي الوحيد« )13/15(.

هوِّ  واإليمان  اإليمان.  ضعف  على  بيدّل  الخوف 
من  وبيزيد  جايي،  النور  إّنو  الّظلمة  بقلب  نشوف 
القدرة على المواجهة والمثابرة والّسير لألمام. هوِّ قّلنا 
»ال تخف ألني افتديتك. دعوتك باسمك. أنت لي« 
)اش 43:1( ونحنا بكّل يقين علينا نقول: »إن كان اهلل 

معنا فمن علينا؟« )رو 8: 31(
أعظم عالج لتبديد الخوف، هوِّ تحويل النظر نحو 
أهلل الحّي القوي القادر، يّلي عطانا قّوة الّروح القدس 
عنا. الخوف والقلق منن شي غير عادي  معّزينا ومشجِّ
باختبار  مّروا  وقّديسينا  أباءنا  وكل  المؤمن،  بحياة 

الخوف، لكن ِوثقوا بكلمة اهلل وتشّجعوا...
اهلل أكبر من خوفنا...

الملتزمين  تكريم  فكانت  األخيرة،  محطتنا  أّما 
الموجودين بسيزوبيل من 10 لـ15 لـ20 لـ25 لـ30 
متنان  لـ35 سنة. فكانت شهادة حياتن عربون شكر واإ
الكبيرة،  العيلة  بقلب  على كل شي عاشوه واختبروه 

يّلي سمحلن يكتشفوا ذواتن وِيكبروا بقلب مسيرتن.
وختاما كان مسك مع استقبال عناصر جديدة، لَمسنا 
الحّب  من  بكتير  بالمسيرة  لإلنطالق  الّشغف  فيهن 

الحماس والثقة ِبـَغـد أفضل.
دولّـي غـريـشي


