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رسالة
مم�ةز
ميالدية ي

روح أ
العياد

«المغارة» أ
ال رثك� جماالً.
مجيء المخلص.
لماذا أصبح يسوع واحداً منا؟
ن
ن
ن
يع� لنا جميعاً؟
يع� يل ،ماذا ي
يع� لك ذلك ،ماذا ي
ماذا ي
لماذا يسمونه المخلص؟
النسان؟
لماذا يسمونه ابن إ
لماذا يسمونه ابن هللا؟
ين
مسؤول� عن الخليقة
منذ بدء الخليقة ،عاش هللا والناس سوية ،وقد عيننا هللا
رث
برمتها .لقد استمتعنا بسالم وبصحة جيدة ،وكانت كل حاجاتنا متوفرة بك�ة ولم يكن يوجد
موت أو أمراض (لم يكن الناس يمرضون أو يموتون) .كانت الحياة متواصلة .مصدر الحياة هو
يسوع.

إن طفل المذود هو خالق كل الوجود ،هو الطريق إىل الآب ،هو الحق والحياة.

ف
ي� هذا العدد

Christmas Caroling for a Cause
التوال ،تحتفل مؤسسة ناجي
للسنة الرابعة عىل
ي
رش�فان من خالل الموسيقى!
تناول الأطعمة الصحية خالل رت
ف�ة الأعياد
بإمكانك تناول مأكوالت صحية خالل الأعياد بإتباع
هذه الخطوات البسيطة!

السالمة عىل الطرقات
خالل رتف�ة الأعياد هذه ،وطوال السنة ،فكّر
بالسالمة كلما كنت عىل الطرقات.
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مهمة  NCFالميالدية ٢٠١٣
قام متطوعو  NCFبزيارة المستشفيات ي ف� ريب�وت
لالحتفال بعيد الميالد المجيد مع الذين ليس
باستطاعتهم االحتفال ي ف� منازلهم!

النسان؛ ليخدم كل إنسان يقبله كرب
ولد يسوع من العذراء مريم ليصبح ابن إ
أ
ت
سآ� مع ب يأ� ونسكن
ومخلص له؛ ليخلصنا من الموت البدي .قال يسوع« ،من يعمل بوصاياي ،ي
معه ،ونصبح أوالداً هلل .إن هللا آ
الب يريد بناء عالقة مع أولئك الذين يحبونه ويطيعونه .تزداد
هذه العالقات قوة كلما رث
أك�نا من إطاعته والعمل بمشيئته؛ وكلما أصبحنا مثله ،نرحم ونحب
ونص� ونشفق ونتواضع ونلطف ونخدم ...هذه هي صفات هللا ،وقد ورثناها
ونهتم ونساعد رب
ف
ت
ت
يأ� أيضاً الروح القدس ويظللنا ويوزع
ال� نسمح بها هلل بأن يدخل إىل حياتنا ،ي
منه .ي� اللحظة ي
عطاياه بحسب مشيئته .إن إحدى أهم عطاياه هي أن «نولد ثانية ».لذا ،نحن نرث طبيعة هللا
النسان وابن هللا أيضاً .ف ي� هذه المرحلة ،يواصل الروح القدس
ربع� يسوع المسيح الذي هو ابن إ
أ
ن
شبيه� بيسوع ،قدر المستطاع ،بالصفات والعمال.
عمله فينا ليمكننا من أن نصبح
ي
ف
ن
«قديس�» من خالل ربنا ومخلصنا
الكث� من العجائب ي� حياتنا ،ونصبح
ي
مثالً ،نشهد ري
آ
يسوع المسيح .إن طفل المذود هو خالق كل الوجود ،هو الطريق إىل الب ،هو الحق والحياة.
اللف والياء .سوف أعود قريباً ألضع حداً للحروب وللمجاعة أ
قال أنا أ
وللمراض وللمصائب
وللجهاض وللطمع ،الخ .سيكون رش ف
بح�ة النار وسيضع يسوع نهاية للموت!
وللعنف إ
ال�ير ي� ري
وآم�.ن
ن
ن
آم� ي
آم� ،ي
هللويا ،ي
رش
جورج ك� .فان
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التوال ،احتفلت مؤسسة ناجي
للسنة الرابعة عىل
ي
النسانية بعيد الميالد من خالل Christmas
رش�فان إ
ين
 Caroling for a Causeربع� ي ن
منفصل� ،جوهر
حدث�
ب� أ
الديان رت
كل منهما كان التفاعل ي ن
لل�ويج للسالم والتسامح.
أ
ف
ي�  ١٤من كانون الول ،شارك Christmas Caroling for
 a Causeف ي� مهرجان الميالد “Dhour Shweir Chante
رت
باالش�اك مع الجمعية اللبنانية
 ”Noelف ي� ضهور الشوير،
رت
رش
س�غي
لن� الموسيقى
االوركس�الية ( )LeBamبقيادة ري
وال�د القارص ،ابتهجت أصوات
بولن .محاطون بالثلج رب
أ
ين
المشارك� وموسيقاهم لتمل كنيسة المخلص للروم
الكاثوليك ف ي� ساحة البلدة بقلوب ملؤها الروح الميالدية.
بعد انتهاء الحفلة الموسيقية ّتمت إضاءة شجرة العيد ف ي�
ساحة البلدة ،عىل وقع عزف طبول أعضاء فرقة LeBam
س�غي بولن.
بقيادة ري
ف
ن
الثا� ،٢٠١٤ ،شارك Christmas
ي�  ٩من كانون ي
ف
 Caroling for a Causeللمرة الثانية ي� حفلة ميالدية
بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان ف ي� بيت الطبيب ف ي� ريب�وت
رت
برفقة الجمعية اللبنانية رش
االوركس�الية
لن� الموسيقى
س�غي بولن وبظهور خاص لجوقة أطفال
( )LeBamبقيادة ري
الخ�ية .كانت الصالة مليئة بالحضور بالرغم
الم�ات ري
فرقة رب
أ
ت
ن
ال� حصلت
م� ري
الغ� مستتب واالنفجارات ي
من الوضع ال ي
وال� حصدت العديد من الضحايا أ
أ
ت
البرياء
خالل السبوع ي
الخ�ية.
الم�ات ري
بما فيه إحدى أعضاء جوقة رب
إن Christmas Caroling for a Cause
مؤسس
هي فكرة ومبادرة السيدة باتريسيا رش�فان ،إحدى
ي
النسانية ومنظمة لنشاطات متعلقة
مؤسسة ناجي رش�فان إ
ب� أ
بتطوير المجتمع عن طريق ترويج الحوار ي ن
الديان
والحضارات وتعزيز السالم.

س�غي بولن ،قائد فرقة LeBam
تظهر الصورة أعاله ري
ف
وجوقة  Christmas Caroling for a Causeي� كنيسة المخلص للروم
الكاثوليك -ضهور الشوير.
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فوائد صحية

أ
أ
ت
ال� بدون قيمة غذائية والحلويات والكحول
خالل العطل ،قد ترغب غالباً بتناول الشياء المخبوزة والطعمة ي
العياد .لكن بإمكانك تناول مأكوالت صحية خالل أ
فيما أنت تحتفل أو تح� حفالت ومهرجانات أ
العياد باتباع
ضرّ
هذه الخطوات البسيطة!
١

2
3

4

5

تناول وجبات الطعام االعتيادية والخفيفة منها بشكل منتظم خالل النهار عوضاً عن رصف النظر
عنها .عندما ال تتناول وجبات الطعام االعتيادية ،من المرجح أنك ستأكل رشب�اهة خالل الوجبة التالية،
الغ� صحية بسبب الجوع المفرط.
أو ستشعر برغبة بإشباع جوعك بتناول المأكوالت ري
بالضافة إىل الفاكهة وكافة أنواع المكرسات والغرانوال
تناول وجبات الفطور والغذاء والعشاء يومياً ،إ
ب� الوجبات أ
كوجبات خفيفة ي ن
الساسية.
ف
شع� ي� أمريكا ،ويتألف من الشوفان والمكرسات
(الجرانوال هو طعام إ
الفطار والوجبات الخفيفة ،ب ي
يخ� ىت
والعسل ،وهو عادة ب ز
ح� يصبح هشا).
تح� حدثاً أو حفلة ذات عالقة أ
تناول وجبة طعام كاملة قبل أن رض
بالعياد .عندما تصل إىل أحد
نشاطات أ
العياد بمعدة ممتلئة ،يقل احتمال إكثارك من تناول الطعام أو محاولة إشباع جوعك
أ
أ
الغ� صحية.
بتناولك بإفراط الحلويات والكحول والطعمة الخرى ري
رض
ت
ال� تح�ها .إن أطباق الخضار وكوكتيالت الفاكهة وخليط
اجلب معك أطباقاً صحية إىل الحفالت ي
أ
كافة أنواع المكرسات هي أمثلة عن أطباق صحية بإمكانك جلبها لتتفادى اللجوء إىل تناول الطعمة
أ
الغ� صحية .إن لم يكن مطلوباً منك أن
الخالية من القيمة الغذائية والوجبات الخفيفة الخرى ري
صغ�ة من الوجبات الصحية
تجلب معك طبق طعام للحفلة ،خذ معك ،عوضاً عن ذلك ،أكياساً ري
لتساعدك عىل كبح شهيتك ،مثالً ،خذ معك كيساً من الجزر المقطع أو اللوز.
ت
ال� تأكلها .إن استعمال
اسكب الطعام لنفسك باستخدام صحن أو طاس يك
تستطيع التحكم بالكمية ي
أ
ت
ال� تأكلها ف ي� جلسة واحدة؛ خصوصاً أن تناول الطعمة
الصحون سيساعدك عىل معرفة كمية الطعام ي
أ
باليد من الصحون الجماعية (مثل رقائق البطاطا وصلصات التغميس المرافقة للطعمة) قد تجعلك
ت
ال� تتناولها.
تفقد إمكانية إدراك
حجم الكمية ي
أ
أ
ت
ت
ال� بدون قيمة غذائية .بإمكانك
ال� تحتوي عىل السكر والطعمة ي
تناول كميات أقل من الطعمة ي
مواصلة التمتع بتناول حلوياتك المفضلة خالل العطل إذا تناولت حصصاً غذائية أصغر لتجنب
الزيادة ف ي� الوزن .مثالً ،تناول كعكة محالة واحدة بدال ً من ثالثة ،أو نصف قطعة من الكيك أو نصف
فط�ة الفاكهة.
ري
استبدل الحلويات أو الوجبات الخفيفة المفضلة لديك المحتوية عىل السكر بخيارات أخرى تحتوي
عىل كميات مخفضة من السكر عندما يكون ذلك ممكناً .مثالً ،استهلك الفواكه الطازجة عوضاً عن
صغ�ة من الشوكوالته الداكنة
الفاكهة المحالة أو الوجبات الخفيفة بنكهة الفاكهة أو تناول قطعة ري
بدال ً من الشوكوالته البيضاء.
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زاويـة الصـالة

عطلة أعياد صحية!

ين
اليقظ�،
اسهر يا رب مع
شارك الحز ىنا� ي ن
الباك�،
واعهد لمالئكتك مراقبة
ين
النائم�.
ىض
تن
إع�
بالمر� ،يا ربنا
يسوع المسيح.
ين
المتعب�.
أرح
رض
المحت�ين.
بارك
ين
المعذب�.
بلسم جراح
ين
المتألم�.
إرحم
ين
الفرح�.
إحم
من أجل محبتك رش
للب�.
ين
آم�.

صالة للقديس
أغوسطينوس.
 6تناول كميات أقل من الكحول ،أو استعمل
أنواع كحول تحتوي عىل كميات مخفضة
من الدهون .غالباً ما تحتوي رش
الم�وبات
والب�ة عىل كميات عالية
الكحولية مثل النبيذ ري
من السعرات الحرارية وتتسبب بالوزن الزائد
الفراط ف� تناولها .مثالً ،رت
اش� ماركة معينة
عند إ
ي
ت
ال� تحتوي عىل كميات أقل من
من ري
الب�ة ي
السعرات الحرارية ،أو تناول كأساً واحداً من
النبيذ بدال ً من ي ن
اثن� أو ثالثة.
 7توقف عن تناول الطعام عندما تشعر
بالفراط بتناول
بالشبع .قد تشعر أحياناً برغبة إ
المأكوالت عندما تتسكع بالقرب من طاولة
الطعام ف� حفالت أ
العياد والعطل ،أو ف ي� حال
ي
رت
االس�خاء ف ي� بعض
شعرت بالملل أو عدم
الحفالت.
تناول كميات إضافية من الماء إذا شعرت
برغبة بأن تستمر بتناول الطعام بعد أن تكون قد
شبعت ،أو تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو
الخضار عندما ترغب بمواصلة تناول أ
الطعمة الخفيفة
أو أ
الساسية.
المصدرhttp://www.wikihow.com :
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التغذية

الفوائد الصحية اللذيذة الطعم
للكستناء

التفك� بمختلف أنواع المكسرّ ات ،يفكر معظم الناس بالفول
عند
ري
أ
ن
مريك
ي
السودا� المحمص أو بالكاجو المحمص ،أو بجوز البقان ال ي
اللذيذ الطعم؛ لكن يوجد نوع آخر من المكرسات يستحق أن نأخذه
ين
بع� االعتبار ليس لطعمه اللذيذ فحسب ،بل لفوائده الصحية  -إنه
الكستناء .لماذا؟

إنها تحتوي عىل كمية سعرات حرارية أقل
من المكرسات الأخرى
فيما يحتوي كل  ١٠٠غرام من الجوز عىل  ٦٩١من السعرات الحرارية،
تحتوي الكمية نفسها من الكستناء عىل  ١٧٠فقط .إذا كنت تراقب وزنك
وال تستطيع االمتناع عن مد يدك إىل داخل مرطبان المكرسات ،الحل
المثال قد يكمن ف� أ
مل المرطبان بالكستناء بدال ً من المكرسات.
ي
ي

إنها تحتوي عىل نسبة عالية من الألياف

المر المث� للدهشة هو أن الكستناء هي مصدر جيد أ
أ
لللياف حيث
ري
أ
الغ� قابلة للذوبان ف ي�
حوال  ٦إىل  ٨ملغرام من اللياف ري
تحتوي عىل ي
حصة غذائية من  ١٠٠غرام.

إنهاتحتويعىلكميةدهونأقلمنالمكرساتالأخرى

إن الكستناء تحتوي عىل أقل كمية من الدهون بالمقارنة مع المكرسات
أ
الخرى بحوال غر ي ن
ام� فقط من الدهون ف ي� حصة غذائية من  ١٠٠غرام.
ي
قارن هذا مع المكرسات أ
الخرى الشائعة حيث يمكن لمحتوى الدهون
أن رتي�اوح ي ن
ب�  ٣٠إىل  ٧٠ملغرام ف ي� كل حصة غذائية من  ١٠٠غرام .إضافة
رت
الكولس�ول وقد نالت عىل موافقة الجمعية
إىل ذلك ،إنها ال تحتوي عىل
أ
المريكية ألمراض القلب كغذاء قليل الدهون.

إنها تحتوي عىل نسبة عالية من الفيتامينات
والمعادن

ت
ين
لفيتام� C.
ال� هي مصدر مهم
فإن الكستناء هي المكرسات الوحيدة ي
حوال نصف ما
ي� الحقيقة إن ثالث أونصات من الكستناء تؤمن لك ي
ين
ين
لفيتام�  Bولحامض
فيتام�  .Cكما إنها مصدر جيد
تحتاجه يومياً من
ز
المنغن� وللنحاس.
الفوليك ولمغنيسيوم
ي

تحذير واحد

أك� من الكربوهيدرات بالمقارنة مع معظم
تحتوي الكستناء عىل كمية رب
المكرسات أ
بحوال  ٣٤غرام ف ي� كل حصة غذائية من  ١٠٠غرام،
الخرى
ي
بالرغم من إنها معقدة رت
ال�كيب ،وتحتوي عىل كميات قليلة من الكلوكوز
وعىل الكربوهيدرات ،قد ال تكون مناسبة لك إذا كنت تتبع حمية
صارمة ،قليلة الكربوهيدرات .تذكر أيضاً أن عدد سعراتها الحرارية تزداد
بعد سلقها.
المصدرvoices.yahoo.com:

هل تودون المساهمة ف ي� انتشار عمل مؤسسة ناجي رش�فان؟

أ
رش
ساس هو تسبيح هللا من خالل
أنشأت مؤسسة ناجي �فان إالنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا ال ي
أ
ين
لتحس� نوعية حياة أفقر الفقراء من جميع العمار سواء الذين
العمل إالجتماعي .تعمل المؤسسة
يتمتعون بصحة جيدة أو الذين يعانون من مشاكل صحية ،وخاصة الذين يعانون من إصابات دماغية
وغ�ها ،عن طريق رت
ال�ويج للقيم المسيحية.
من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ري
النسانية وترغبون بالمساهمة به ،نحن
إذا كنتم تحبون العمل الذي تقوم به مؤسسة ناجي رش�فان إ
ف
ف
ندعوكم ألن تصبحوا أعضاء ف ي� المؤسسة .الهدف هو المشاركة ي� أفكارنا ونشاطاتنا ي� بالدكم.
التصال بنا للمزيد من المعلومات.
الرجاء إ
info@najicherfanfoundation.org

أقوال يستشهد بها!

يحل عيد الميالد ف ي� كل مرة تسمح فيها هلل
بأن يحب آ
الخرين من خاللك .أجل ،يحل
عيد الميالد ف ي� كل مرة تبتسم فيها ألخيك
وتمد يدك له.

-الأم ريت�يزا
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مهمة  NCFالميالدية ٢٠١٣

التوال ،قام متطوعو
للسنة الخامسة عىل
ي
مؤسسة ناجي رش�فان النسانية بزيارة المستشفيات �ف
إ
ي
أ
رش
والع�ين من كانون الول بمهمة وحيدة
ريب�وت ف ي� الخامس
بالغة أ
الهمية أال وهي :االحتفال بعيد الميالد المجيد مع
الذين ليس باستطاعتهم االحتفال به ف� منازلهم! قاد أ
الب
جوزيف سويد المجموعة المؤلفة من ي ٣٠عضواً! أ
ال ربك� عدداً
بالمقارنة مع كل السنوات السابقة! تألفت الفرقة من كورس
ين
كنيسة القديسة تقال ف ي� سد رش
متطوع�
بالضافة إىل
البو�ية ،إ
النسانية ومن مؤسسة
من الرعية ومن مؤسسة ناجي رش�فان إ
إيمان ونور.
ع�ت هويدا جرجس من فريق عمل مؤسسة
لقد ب رّ
أ
ناجي رش�فان أ
النسانية بقولها« :بالرغم من أن الولوية كانت
ىض
الط� من أطباء
للمر� :لقد دهشنا برؤية مشاعر الطاقم ب ي
وممرضات ،دموع فرح – لم يستطيعوا ،هم أيضاً ،أن
يحتفلوا بالميالد مع عائالتهم وكانوا بحاجة ريل� ّحبوا بميالد
يسوع بالتهليل!»
أ
أما الب جوزيف سويد فقال وهو يصف فرح
إعالن ميالد يسوع للعالم!« :شعرنا كأننا ف ي� السماء نجوب
شوارعها»
كما وزعت وتليت صلوات للقديس أغوسطينوس
ف
الطالع عىل هذه الصالة ف ي� زاوية
ي� كل غرفة – الرجاء إ
الصالة ف ي� هذه رش
الن�ة!

ميالد مجيد!

يصل لمؤسسة ناجي رش�فان
باتجاه عقارب الساعة من أعىل اليسار :كاهن نزيل المستشفى ي
ف
إالنسانية بابا نويل يحمل صالة القديس أغوسطينوس .أثناء زيارة المستشفيات ي� يوم
الميالد طفل حديث الوالدة يحظى ربب�كة من الأب سويد.

بز
خ�نا اليومي

هللا ينتظر

ف
الس�.
خالل موسم عيد الميالد ،ننتظر .إننا ننتظر ي� زحمة ري
الفوات� لنبتاع الهدايا .ننتظر وصول أفراد
طواب� دفع
ننتظر ف ي�
ري
ري
العائلة .ننتظر لنجتمع حول مائدة مليئة بأطباقنا المفضلة .ننتظر
لنفتح الهدايا المنتقاة بحب.
ين
للمسيحي�
تذك�
بإمكان كل هذا إ
النتظار أن يكون بمثابة ري
�ش
بكث� من العادات
بأن عيد الميالد هو احتفال انتظار ل ي ء أهم ري
المتبعة ف� أ
العياد .مثل الشعب اليهودي القديم ،نحن أيضاً ننتظر
ي
يسوع .بالرغم من أنه قد ىتأ� كالمسيح المنتظر ،فهو لم يأت بعد
أ
ن
الثا� للمسيح.
كحاكم للرض برمتها .لذا ،إننا ننتظر اليوم المجيء ي
يذكرنا عيد الميالد المجيد بأن هللا أيضاً ينتظر ...إنه ينتظر
5
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أن يرى الناس مجده ،أن رت
يع�فوا بأنهم تائهون من دونه ،أن يقولوا
نعم لحبه ،أن يحصلوا عىل مغفرته ،أن يبتعدوا عن الخطيئة .فيما
ن
الثا� ،ينتظر هو التوبة .ما يبدو لنا كإبطاء ف ي� مجيئه
ننتظر نحن مجيئه ي
ص�ه ف ي� االنتظار ( ٢بطرس .)٣:٩
هو عوضاً عن ذلك رب
ف
ينتظر هللا أن يدخل ي� عالقة مع من يحب .لقد قام
بالخطوة أ
الوىل عندما ىتأ� كالطفل يسوع والحمل المضحى به .ينتظر
آ
ف
بص�.
الن أن نرحب به ي� حياتنا كمخلص ورب .إن هللا يفي بوعوده رب
المصدرodb.org:

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

السالمة عىل الطرقات

رت
ابق سالماً خالل ف�ة
أ
العياد

خالل رتف�ة أ
العياد هذه ،وطوال السنة ،فكّر بالسالمة كلما كنت
عىل الطرقات.
ف
الصابات ي� مراكز مكافحة
الرشادات من مركز إ
بإمكان بعض إ
أ
المراض والوقاية منها ( )CDCأن تساعدك عىل حماية نفسك والركاب
وعائلتك وأصدقائك .إذا كنت تتجول ف ي� المدينة أو ف ي� خارجها أو كنت ذاهباً
لتحتفل ،فإننا ىن
نتم� لك موسم أعياد آمن.

حافظ عىل سالمة الركاب

أ
أ
الس� عىل
عندما يتعلق المر بحماية الوالد من إصابات حوادث ري
الطريق ...كلما كنت عىل الطريق خالل موسم أ
العياد هذا ،تذكّر أن تضع
المان .إن وضع حزام أ
حزام أ
المان قد يقلل من نسبة خطر الموت ق ي� حادث
ث
الحدي� السن يجلسون ف ي� مقاعد أمان
بحوال النصف .تأكد أيضاً بأن الركاب
ي
ي
أ
أ
أ
واضع� أحزمة أ
رث
ين
المان .إن المكان الك� أماناً للوالد من كل العمار
مناسبة
هو ف� المقعد الخلفي للسيارة .تظهر المعطيات أن مقاعد أ
المان الخاصة
ي
أ
بالوالد تقلل من خطر الموت ف ي� حوادث السيارات بنسبة  % ٧١للرضع و% ٥٤
أ
للطفال الذين رتت�اوح أعمارهم ي ن
ب� سنة وأربع سنوات.

احتفل بالأعياد بأمان

عندما تسلّم مفاتيح السيارة ألحد ما ف� موسم أ
العياد ،وخالل
ي
السنة برمتها ،خذ خطوات لتتأكد أنك وكل الذين تحتفل معهم سيتجنبون
الرشادات قد يساعدك عىل البقاء
تأث� الكحول .إن اتباع هذه إ
القيادة تحت ري
سالماً:

إنضم إلينا لتصلك
أخبارنا ورسائلنا الملهمة
اليومية! إضغط عىل  Likeعىل
صفحتنا عىل الفيسبوك!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

اخ� دائماً ،قبل أن يبدأ أي احتفال أ
 خطط مسبقاً .رتبالعياد ،سائقاً ال
يتناول الكحول.
تأث� الكحول.
 خذ المفاتيح .ال تدع أصدقاءك يقودون إذا كانوا تحت ريف
 كن المضيف الذي يقدم المساعدة .إذا كنت ستقيم حفلة ي� موسمأ
العياد هذا ،ذكر ضيوفك بأن يخططوا مسبقاً ويختاروا سائقهم
الغ� ثمل ،قدم رش
م�وبات خالية من الكحول؛ وتأكد من أن جميع
ري
ضيوفك سيغادرون مع سائق ريغ� ثمل.

اعلم بأن الوالدين هما المفتاح
ف� موسم أ
العياد هذا ،وخالل السنة برمتها ،تكلم مع ولدك
ي
ف
المراهق عن مخاطر القيادة -واستمر ي� التكلم .اتخذ هذه الخطوات لتساعد
عىل إبقاء ابنك المراهق الذي يقود سالماً.
 مدد رتف�ة رشإ�افك عىل قيادة ولدك المراهق. حدد قوانينك للقيادة عىل الطرقات.ناقش قوانينك للقيادة عىل الطرقات مع ابنك المراهق .تكلم معه
ين
القوان�.
بالضافة إىل عواقب مخالفة
عن سبب أهمية التقيد بها ،إ
المصدرCenters for Disease Control and Prevention :
www.cdc.gov
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عيد الميالد المجيد

نشاطـات  NCFالميالديـة
ا لمرسحية

كما ف ي� السنوات السابقة ،تعاونت مؤسسة ناجي
الخ�ية ف ي�
رش�فان إ
النسانية ( )NCFمع الجمعية المسيحية ري
الحدث لتعرض مرسحية ميالدية عىل رث
أك� من  ٦٠٠طفال ً مهمشاً
من بلدة الحدث .رفهت مرسحية ””Le Theatre d’Anna
بنسختها ورسالتها الميالدية عن أ
الوالد الذين رقصوا وغنوا عىل
أنغام رت
ال�انيم الميالدية جنباً إىل جنب مع أهلهم .قالت رئيسة
الخ�ية ف� الحدث« :ال وجود ىض
أك� من
لر� رب
الجمعية المسيحية ري ي
رؤية ابتسامة أ
الطفال المعوزين».
أما ف� المناطق أ
الخرى ،فقد تعاونت مؤسسة ناجي
ي
رش�فان النسانية مع أبرشية طرابلس والكورة للروم أ
الورثودكس
إ
أ
ف
بالضافة إىل المانة
الخ�ية ي� أميون؛ إ
وجمعية النهضة المدنية ري
ف
العامة للمدارس الكاثوليكية ،ومستوصف مار رش�بل ي� سد
البو�ية -لحياء القصة الميالدية أ
رش
الجمل عن «أحىل مغارة»
إ
إن متطوعتنا المتفانية جويس أبو جودة قامت بكتابة وإخراج
المرسحية ،أما أ
الب فادي طوق فقد كتب رت
ال�انيم ،كما قام ١٣
مراهقاً بالتمثيل .قالت الكاتبة والمخرجة جويس أبو جودة« :إن
ت
ىن
المع� الحقيقي
الك�ى ف ي� هذه المرسحية كانت إظهار
مكافأ� رب
ي
أ
ن
وإ� أشكر هللا عىل هذه
لعيد الميالد المجيد للطفال الصغار ي
ت
ال� أتيحت يل يك أتحدث عنه»
الفرصة ي

ف أ
باليمان رض
ي ن
ح�وا الحفلة بما
الكث� من الأشخاص
المفعم� إ
ي� العىل :ري
فيهم الأب بطرس عازار ،السيدة سنا رش�فان والأب جوزيف عبدالساتر.
أعاله :السيد جورج رش�فان يتوجه إىل الحضور برسالة ميالدية.
إىل اليسار :المتطوعون أثناء أداء المرسحية
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!People Are Born To Shine
هي رشن�ة رت
الن�ة هو زيادة الوعي ي ن
الك�ونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رش�فان إالنسانية وتركز عىل الروحانيات والصحة .إن هدف رش
ب� قرائنا حول
أ
أ
رش
الصحية والحد من انتشار المراض ،مع حثهم عىل عيش حياة أفضل مبنية عىل القيم المسيحية .هذه الن�ة مهداة للناس من جميع العمار،
التحديات
ّ
أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين يعانون من مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
النسانية ال تتحمل المسؤولية عن أيّة معلومات ريغ� دقيقة.
تعت� موثوقة ودقيقة ريغ� أن مؤسسة ناجي رش�فان إ
لقد تم انتقاء المحتويات بدقّة من مصادر رب
ن
المتفا� التطوعي وتخص بالذكر إزابيل بوغوسيان ،ماريان دبس ،المحامي كمال رحال ،المحامي هارولد
تود مؤسسة ناجي رش�فان أن تنوه بعمل أفرادها
ي
أ
أ
غسط� نرص نا� ،ديما ي ز
ين
قسطنط� ،جويس أبو جودة ،ريتا قسيس ،ي ن
ين
رب� ،الب جوزيف عبد الساتر ،الب جوزيف سويد،
مارل� نرص ن يا� ،دياال
ألفاريز ،زينة
ي
أ
فال�يا دي بروفينسيا ،نبيل خوري ،فيوليت نخلة ،سوسن بشارة ،روالن خوري ،ليوبولدين
رين قسيس ،الب إيليا شلهوب ،أثينا و كريستينا جورجوتاس ،ري
ين
ين
الميداني� الذين يقومون بدعم المؤسسة ربع� رشن� كلمة السيد المسيح من خالل منشآتهم ،كنائسهم ،مستشفياتهم أو
المتطوع�
تيوفانوبولس وجميع
مؤسساتهم ألخ
الش�اكاتكم ،تعليقاتكم رت
رت
التصال عىل هاتفinfo@najicherfanfoundation.org - +961 )0( 4 522221:
واق�احاتكم ،الرجاء إ
رت
رش
جبور بشارة.
النا� :مجموعة CCM؛ مستشار التحرير :جورج ك رش�فان؛ رئيس التحرير :كريستينا بيطار ضاهر؛ ال�جمة والتعريب :سوسن بشارة وسعاد ّ
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