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لقد ُولدنا ليسطع نورنا

A newsletter rooted in the Christian faith created to inspire and
support all people, irrespective of nationality, race, and religion.

دروس الحياة

التحرش ومعجزة الشفاء
بقلم جويس ماير

لقد تعرضت يف طفولتي لتحرش جنيس وعاطفي ولفظي وجسدي .ال شك أن العديد منكم قد عانوا
من هكذا تحرشات أو يتعاملون مع شخص يف حياتهم ٍ
آت من خلفية مؤذية وشاذة.
ما هو التحرش؟ إنه يعني "سوء االستعامل ،االستعامل بطريقة غري صحيحة ،االستنفاذ أو األذية
بسبب سوء املعاملة ".قد تكون نتائجه مد ّمرة وقد يدوم تأثريها لفرتة طويلة .إن العديد من
األشخاص ال يشفون منها أبدا ً.
بالرغم من أن سلويك يف املجتمع بدا طبيعياً ،فقد كنت أعاين من العديد من املشاكل الداخلية
واالضطرابات النفسية املعقدة .يف تلك الفرتة ،كانت تحدث عدة أمور يف داخيل األمر الذي منعني

فيليبي  ١:٦تقول أن الله الذي بدأ معكم عمالً صالحاًقادر عىل إمتامه .ستستمرون يف التغري إذا بقيتم
ضمن كلمة الله واستمريتم يف النظر إىل يسوع ،الذي هو كاتب وواضع اللمسات األخرية إلميانكم.

ف ي� هذا العدد

كيفية تنقية دمك بطريقة طبيعية

من تلقي واختبار صالح وسالم وفرح ملكوت الله ،لكن يسوع أىت يك نحظى ونستمتع بعيش
امللكوت.

يتمتع جسمنا بنظامه الخاص إلزالة السموم  ،الذي يتضمن
الكل َيتَني والكبد واإلمعاء والبرشة.

مايض ولدي عدائية مام جعلني أعتقد أن الجميع مدينون يل مبعاملة
كنت أحمل ضغينة بسبب ّ
مميزة .كنت ممتلئة بالشفقة عىل الذات ،خصيصاً إذا مل تجري األمور عىل مرايئ .كنت مسيطرة
ومناورة وخائفة وغري واثقة بنفيس وفظّة .لقد كانت صعوبة التعايش معي واضحة جدا ً وغالباً ما
كنت بغيضة بكل ما للكلمة من معنى .كام كنت أحكم عىل اآلخرين وأشك بهم وأمتتع بسلبية
شديدة .عانيت كثريا ً من عقدة الذنب واإلدانة .كانت طبيعتي قد بُنيت عىل عار؛

كيف تحافظ عىل سالمتك خالل متتعك بهذه الرياضة
الشعبية.

لذا كل ما حاولت فعله كان مسمامً .مبا أنني مل أحب من كنت ،أمضيت سنيناً عديد ًة أحاول أن
أكون مثل شخص آخر .من املؤكد إنكم فهمتم املوضوع – كانت حالتي مزرية!

كيف تتخلص من أغنية عالقة ف ي� ذهنك

تسمى هذه الظاهرة "دودة األذن" ،ميكن لذلك أن يكون
ممتعاً ومريحاً أو كابوساً مزعجاً.

إرشادات لسالمة ت ز
ال�لج وركوب المزالج الجليدي

فوائد إعادة تدوير الورق
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التغذية

أطعمة يمكنها تنقية الدم
طبيعياً

الدم عنرص هام يف الجسم .وظيفته تأمني املغذيات املهمة واألكسيجني
ملختلف أجزاء الجسم ،باإلضافة إىل إزالة الفضالت وثاين أكسيد الكربون من
الخاليا الدموية .يتمتع جسمنا بنظامه الخاص إلزالة السموم  ،الذي يتضمن
الكل َيتَني والكبد واإلمعاء والبرشة .أنها تقوم بتصفية الدم باستمرار إلزالة
السموم الضارة من الجسم للمحافظة عىل صحة جيّدة .إن تنقية الدم مهمة
جدا ً من أجل أداء صحي للجسم ،ألن الصحة الشاملة للشخص تعتمد عىل دم
ذاك الشخص .لذا ،إذا أردت تنقية دمك طبيعياً ،إجعل نظامك الغذايئ يتضمن
األطعمة املزيلة للسموم املبينة أدناه.

الهندباء

أن كمية املواد املضادة لألكسدة واملغذيات النباتية الكبرية املوجودة يف الهندباء
تساعد عىل إزالة السموم والجذور الحرة من جهازك الهضمي .إن تناول شاي
جذور الهندباء يحفز أداء الكبد ويتخلّص من السموم من مجرى الدم.

الخرضوات الخرضاء

إن الخرضوات الخرضاء مثل امللفوف والقرنبيط والربوكيل و السبانغ غنية باملواد املضادة
لألكسدة وللرسطان الني تساعد الكبد عىل إزالة السموم من الدم وتعمل كأداة منظّفة
طبيعية للدم .لذا اجعل نظامك الغذايئ يتضمن هذه الخرضوات بشكل منتظم.

الثوم

أن الثوم غني بالكربيت؛ إنه معدن رضوري يساعد الجسم عىل التخلص من املواد السامة
املرضة .أيضاً ،انه يبقي أمعاءك خالياً من الفريوسات والطفيليات والبكترييا الضارة.

الجزر

ان الجزر غني بفيتامينات  Aو  Cو  B6و Kوالغلوتاثيون ،بروتني طبيعي منظف للكبد.
إن تناول كوب من عصري الجزر الطازج صباحاً عىل معدة فارغة يساعد الجسم عىل تنظيف
السموم وإزالتها.

بذور الكتان

كونها غنية بأوميغا  ٣واألحامض الدهنية واأللياف ،فإنها تساعد عىل التخلص من السكر
يف الدم وإزالة السموم من الجسم أيضاً.

األفوكادو

إن فاكهة األفوكادو تساعد كثريا ً عىل تنظيف الدم وإنها جيدة للمحافظة عىل برشة
صحية .يساعد األفوكادو عىل تخفيض ضغط الدم والكوليستريول وأيضا عىل تنقية
الكبد من السموم.

البقدونس

يستعمل البقدونس بكرثة كعالج لتنظيف الدم .إنه يساعد الكليتني عىل إزالة
السموم بواسطة البول.

الكركم

ان الكركم دواء ايورفيدي (طب هندويس قديم) يزيل السموم من الكبد .إنه
يساعد عىل ترسيع عملية إزالة السموم من الجسم.
املصدرdailyhealthgen.com :
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زاوية الصالة

صالة لوحدة
العائلة
ر� وإلهي،
بي
لقد خلقت التوازن.
الليل يعقب النهار.
البحر يلمس اليابسة.
جميع الحيوانات المدهشة،
أ
السماك والطيور.
إنك الخالق العظيم للتنوع
واالختالف.
شكراً ألنك خلقتنا كلنا لنكون
فريدين ونعكس محبتك.
تعال واجمع عائلتنا معاً بكل
دهشتها وجمالها.
ت
ساعدنا يك نحب ونح�م
بعضنا البعض.
أرنا كيف ندعم ونشجع
بعضنا.
ألهمنا يك نعمل سوية لنعكس
صورة حبك الكامل.
ين
آم�.
المصدرlords-prayer-words.com :

لمن دواع ــي سرور مؤسس ــة ناج ــي

شرف ــان اإلنس ــانية ( )NCFأن تأتيك ــم
بقص ــص ملهم ــة من ح ــول الع ــالم في

كل إص ــدار من "People Are Born
 ."To Shineفإنن ــا نبح ــث باست ــمرار

في العدي ــد من المص ــادر ع ــلى ش ــبكة

اإلنترني ــت

والتش ــجيع

لنزودك ــم

والصح ــة

بقص ــص

األك ــثر

األم ــل

ر
تأث ــي اً

إو�نن ــا ن ــود أن نش ــكركم جميعـ ـاً لدعمك ــم
المس ــتمر لن ــا .نح ــن ملتزم ــون ب ــأن
نأتيك ــم بالمزي ــد والمزي ــد م ــن القص ــص

الملهم ــة

المليئـ ــة

بالح ــب

والمشارك ــة في .٢٠١٦

والعط ــاء
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الصحة الجسدية

كيف تتخلص من أغنية عالقة
ف
ي� ذهنك
يحدث ملعظم الناس ،مر ًة كل أسبوع أو
اثنني ،أن تعلق أغنية يف ذهنهم .تسمى
هذه الظاهرة "دودة األذن" ،ميكن لذلك
أن يكون ممتعاً ومريحاً أو كابوساً مزعجاً.
تابع القراءة لتكتشف كيف تتخلص من
تلك األغنية وتخرجها من ذهنك.

إلهاء نفسك

امضغ علكة .بالنسبة للعديد من
األشخاص ،يبدو ان مضغ علكة يتعارض مع
القدرة عىل "سامع" املوسيقى يف رأسك .قد
يساعدك هذا أيضاً عىل تجاهل األغنية يف الخطوة التالية.
دع ذهنك يجول .ب ّينت إحدى الدراسات أن محاربة األغنية غالباً ما يؤدي الحقاً اىل حالة
أكرث تكرارا ً وامتدادا ً .حاول أن تتجاهل اللحن بينام تفكر بيشء آخر يشغل تفكريك .ال ميكن القيام
بهذا األمر دامئاً ،لكن حاول ذلك لعدة دقائق.
حل الكلامت املتقاطعة .لعبة إعادة ترتيب األحرف أو الكلامت املتقاطعة أو ألعاب
البازل األخرى التي تركّز عىل الكلامت قد تساعد عىل التخلص من األغنية .إن التفكري بالكلامت
يشغل نفس منطقة الذهن التي تردد األغاين االفرتاضية .ابق مركّزا ً ،وقد يستطيع عقلك ان يلتزم
بإحدى املهمتني.
إذا مل تالحظ أي فرق وتشعر بأنك سوف تشعر بالتوتر ،توقف .أحياناً قد تسوء حالة دودة األذن
إذا حاولت محاربتها.
قم بإلهاء نفسك بنشاط شفهي هاديء .أي نشاط اسرتخاء قد يعطي أفضل النتائج.
إذا كنت متوترا ً حيال دودة األذن أو إذا كنت قلقاً انه ليس باستطاعتك التحكم بها .إليك بعض
الخيارات التي تشغل مراكز السمع والنطق يف ذهنك:
إلق نصاً ما أو اقرأ بصوت عا ٍل.
صيل.
اقرأ كتاباً.
شاهد التلفاز.
العب لعبة الكرتونية تتضمن كالماً و/أو نصاً.
أغنية ،التتمة صفحة ٦
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خبزنا اليومي

قائـــــد خـــــدوم
مل يكن باستطاعتي استعادة ترصفايت .كانت إحدى السيدات قد ركنت سيارتها مانعة
إياي من الوصول إىل مضخة الوقود .كانت قد تر ّجلت مرسعة إليصال بعض األغراض
القابلة إلعادة التدوير ،مل أكن أرغب يف االنتظار ،فضغطت عىل بوق السيارة .منزعجاً،
قدت سياريت إىل الوراء مستخدماً ناحية أخرى للوصول .شعرت بالسوء حاالً بسبب قلة
صربي وعدم رغبتي يف االنتظار  ٣٠ثانية (كحد أقىص) يك ترحل .ق ّدمت اعتذاري إىل
الله  .نعم ،كان يجب عليها الوقوف يف املنطقة املخصصة لذلك  ،لكن كان باستطاعتي
نرش اللطف والسالم بدالً من الفظاظة .لألسف ،كان األوان قد فات لتقديم اعتذاري
لها -كانت قد رحلت.
معظم األمثال تتحدانا يك نفكر كيف نستجيب عندما يعيق الناس خططنا .احدها
يقول" ،األحمق يظهر غضبه يف الحال" (سفر األمثال  .)١٢:١٦وهناك أيضاً "تج ّنب
رشف اإلنسان ،أما اإلنسان األحمق فيرسع إىل الشجار" ( .)٢٠:٣ثم يوجد هذا
الشجار ي ّ
الذي يدخل إىل القلب مبارشة" :األحمق يظهر كل غضبه ،أما الحكيم فيضبط نفسه"
(.)٢٩:١١
عندما نتعاون مع الله ونعتمد عليه ،فهو ينتج مثار الروح فينا.

إنضم إلينا لتصلك
أخبارنا ورسائلنا امللهمة
اليومية! إضغط Like
عىل صفحتنا عىل الفيسبوك!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

أقوال يستشهد بها!
إن الحياة كالدراجة.
يك تحافظ عىل اتزانك ،عليك أن تستمر يف الحركة.
ألربت أنشتاين

يبدو النمو يف الصرب واللطف صعباً إىل حد كبري أحياناً ،لكن الرسول بولس يقول إن
عمل الله" ،مثار الروح" (غالطية  .)٢٣-٥:٢٢عندما نتعاون مع الله ونعتمد عليه ،فهو
ينتج فينا تلك الثامر .أرجوك غرينا يا رب.

يا رب ،اجعلني إنساناً لطيفاً .شخصاً ال يتجاوب بانفعال مع
كل إزعاج يأيت ناحيتي .أعطني روح صرب وسيطرة عىل الذات.
إن الله يتفحص صربنا ليكرب قلوبنا.
المصدرodb.org :

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أنشأت مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
خالل العمل اإلجتامعي .تعمل املؤسسة لتحسني نوعية حياة أفقر الفقراء من جميع األعامر سواء
الذين يتمتعون بصحة جيدة أوالذين يعانون من مشاكل صحية ،وخاصة الذين يعانون من إصابات
دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية وغريها ،عن طريق الرتويج للقيم املسيحية.
إذا كنتم تحبون العمل الذي تقوم به مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وترغبون باملساهمة به ،نحن
ندعوكم ألن تصبحوا أعضاء يف املؤسسة .الهدف هو املشاركة يف أفكارنا ونشاطاتنا يف بالدكم .الرجاء
اإلتصال بنا للمزيد من املعلومات
info@najicherfanfoundation.org
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سالمة التزلج

ت
ز
إرشادات عائلية لسالمة ال�لج وركوب
المزالج الجليدي

إن التزلج وركوب املزالج الجليدي هام رياضتان شائعتان يف فصل الشتاء ،لكن يف
كل عام ،يتع ّرض األوالد والراشدون إلصابات خالل مامرستهم هاتني الرياضتني،
وقد تكون اإلصابات ج ّدية جدا ً أحياناً.

هل تعلم؟

إن ركوب مزالج التزلج ومامرسة التزلج نزوالً عىل املنحدرات هام
•
ضمن أول ثالثة أسباب لإلصابات املتعلقة باألنشطة عىل الثلج والجليد.
ضمن املتزلجني اليافعي السن ،إن اإلصابات تحدث غالباً جدا ً
•
للمبتدئني ،عادة يف اليوم األول ملامرسة هذه الرياضة.
إن عدد أإلصابات الدماغية وإصابات العمود الفقري الناجمة عن
•
التزلج وركوب املزالج الجليدي يزداد عاملياً..

إن السالمة تبدأ باستعامل املعدات الصحيحة

ارتد املعدات املناسبة مبا فيها الخوذة والنظارات الوقائية ،أو حامية
•
للمعصمني بالنسبة لركوب املزالج الجليدي .باستطاعة الخوذ أن تقلل من خطر
إصابات الرأس .يجب عىل األوالد واملراهقني واألشخاص الراشدين أن يضعوا دامئاً
خوذة ص ّممت خصيصاً للتزلج وركوب املزالج الجليدي .تأكد من أن خوذتك
وتلك العائدة ألوالدك تناسب متاماً .إن معظم الخوذ تأيت مع إرشادات لجعلها
مناسبة متاماً.

افحص معداتك وتلك العائدة لولدك عند بداية كل يوم تزلج .يجب
•
عليك أيضاً أن تعلّم ولدك كيف يتف ّحص معداته .إن العديد من اإلصابات تحدث
بسبب ربطات معدلة بطريقة غري مناسبة .أن ربطات اإلطالق يف معدات التزلج
واملزالج الجليدي يجب أن تعدل لتتناسب مع وزن طفلك أو ولدك املراهق
وقدراته عىل مامرسة رياضة التزلج .ال تستعر املعدات .إذا كنت ال متلك معدات
خاصة بك ،استأجرها من محل أو منتجع للتزلج حسن السمعة ،وتأكد من أن
قياس الحذاء مناسب وأن الربطات قد ُعدلت بطريقة صحيحة.

تحض قبل االنطالق
ّ

تحقق من النرشة الجوية .ارتد ثيابا تتالءم مع الطقس .ارتد عدة
•
طبقات من الثياب وخذ معك قبعات وقفازات إضافية.
خذ دروساً .إذا كان طفلك أو ولدك املراهق جديد يف مامرسة التزلج
•
سجله لتلقي الدروس مع أستاذ مرخّص له.
استعلم عن حالة املمرات .ال متارس التزلج أو ركوب املزالج الجليدي
•
عىل ممرات مغلقة أو إذا كنت تجهل أحوالها.
قم ببعض التامرين الرياضية ومتطط لتحمية العضالت قبل االنطالق
•
عىل املنحدرات.

توخ الحذر خالل وجودك عىل املنحدرات

ال متارس أبدا رياضتي التزلج أو ركوب املزالج الجليدي مبفردك.
•
اطلب من األوالد األكرب سنا مراجعة شخص راشد بانتظام.
احذر املخاطر امللموسة والبيئية مثل األشجار أو البقع الجليدية عىل
•
املمرات.

احرتم الحدود .ال متارس رياضتي التزلج او ركوب املزالج الجليدي
•
عىل هضبات تفوق مستوى مهاراتك .علّم ولدك او ابنك املراهق أنه مهم أن
تتحسن مهاراته.
يج ّرب منحدرات أكرث صعوبة تدريجيا وفقط عندما ّ
تحقق بانتظام من اثار الصقيع.
•
خذ قسطا من الراحة عندما تشعر بالتعب .
•
المصدرcaringforkids.cps.ca :
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أغنية ،تتمة الصفحة ٣

التحرش ،تتمة الصفحة ١

تحدث مع شخص آخر
تأمل وفكر بأمر ما.
استمع إىل "عالج" موسيقي .انتقِ دامئاً أغنية
تروق لك ،فقط يف حال استبدلت التي يف
ذهنك!
إذا كنت تكره فكرة االستامع إىل هذه األغاين،
تابع القراءة للحصول عىل نصائح حول إيجاد
أغنيتك الخاصة بك.

ما أتحرض لقوله اآلن مهم .لقد ُولدت من جديد
وشاركت بفعالية يف الحياة الكنسية .ذهبنا إىل
الكنيسة بانتظام وشاركنا بأعاملها .متح َو َرت
حياتنا حول الكنيسة ،لكنني مل أستطع التغلب
عىل مشاكيل .يف الحقيقة ،إن الجزء األكرث حزناً
هو أنني مل أكن أعي أن لدي مشكلة .اعتقدت
أن اآلخرين جميعاً يعانون من مشكلة وإنهم
تغيوا ،سأكون سعيدة.
إذا َّ

غنٍ أغنية أقل ألفة .ابدأ بأغنية
دخولها إىل ذهنك قليل االحتامل .أيضاً ،تجنب
األلحان الجميلة "التي تعلق يف الذهن" ،أما
الطريقة املثالية فهي أن تبحث عن يشء قد
استمعت إليه مرة أو اثنني سابقاً .فكلام ازدادت
صعوبة مواكبة األغنية غناء ،كلام قلت إمكانية
أن تعلق األغنية يف ذهنك.

يف العام  ،١٩٧٦تلقَّيت عامد الروح القدس.
الفعل يختلف عن الكينونة .لقد قمت بتلميع
نفيس من الخارج ،لكني كنت محطمة من
الداخل .غالباً ما انفجرت الفوىض الداخلية،
وعندها متكن الجميع من معرفة أنني مل أكن
متاماً كام بدوت.

غنٍ أغنية تعرفها جيدا ً .إذا مل ينجح
ذلك ،فقد حان وقت استعامل األسلحة الكبرية.
غالباً ما يعلق هذا العالج يف رأسك بدالً عن
األول ،لكن نأمل أن يكون الوضع مرضياً أكرث..
األغاين التي تعرفها جيدا ً ،خصيصاً تلك التي
ترتبط بحنني إىل املايض أو ذكريات معينة.
أغنيات يسهل غناؤها .تتمتع هذه بنوتات
طويلة األمد وبتغيريات صغرية يف النغمة.
تتناسب معظم األغاين مع هذا الوصف.
أغانٍ فيها تكرار .تتضمن هذه أغاين األطفال،
أغاين فيها تكرار للالزمة ومرة أخرى ،معظم
أغاين البوب.
حل عمليات حسابية .ميكنك أحياناً
التخلص من قبضة األغنية عن طريق األعامل
الحسابية التي تأخذ كل تركيزك لحلها .حاول أن
تحتسب  ، ١٧ ÷ ٨٢٠٨أو حل .... ٢× ٢×٢×٢
طاملا استطعت.
إن مسألة حسابية صعبة جدا ُ ستفشل يف
إشغالك .اخرت شيئاً يتناسب مع قدراتك.

انظر ،النقي والجديد قد أىت! بكالم آخر ،بدون
يسوع ال أمل لتجديد الحياة .أن جروح املايض
تؤثر دامئاً عىل املستقبل بدون قوة الله للتغلب
عليها ،لكن حتى مع املسيح ،فإننا ال نتخلّص من
املايض أوتوماتيكياً .عندما يأيت النقي والجديد،
هناك فرصة للتحرر ،لكن يجب أن نعطي كلمة
الله مكاناً سامياً يف حياتنا .يجب علينا مواجهة
الحقيقة كام تتضح لنا يف كلمة الله ،وعندها
الحقيقة ستحررنا عندما نترصف وفقاً لها.
أريد ان أشجعكم عىل االستمرار ! فيليبي ١:٦
تقول أن الله الذي بدأ معكم عمالً صالحاً قادر
عىل إمتامه .ستستمرون يف التغري إذا بقيتم ضمن
كلمة الله واستمريتم يف النظر إىل يسوع ،الذي
هو كاتب وواضع اللمسات األخرية إلميانكم.
حالياً ،إنني استمتع بعيش صالح وسالم وفرح
امللكوت يف الروح القدس .ومهام كانت خربات
املايض أو عدد املشاكل التي تعانون منها ،فإن
الله سيفعل معجزة ألجلكم! سيغريكم لتصبحوا
عىل صورة يسوع املسيح ويعطيكم حياة
تستحق العيش!

إن انسكاب الروح القدس يف حيايت أعطاين حباً
حقيقياً لكلمة الله وقدرة عىل فهمها بطريقة
مل يسبق لها مثيل .تقول الرسالة الثانية إىل
الكورنثيني  ٣:١٨إن التم ّعن بكلمة الله هو
كالنظر إىل مرآة تغرينا لنصبح عىل صورته من
مجد إىل آخر .لقد تغريت منذ تلك اللحظة					 .
املصدرjoycemeyer.org :
		
لقد تغريت وتغريت وتغريت .وما زلت أتغري!
إن معظم تلك املشاكل قد شفيت متاماً والقسم
اآلخر ال يظهر إال أحيانا .حتى ان مظهري
الخارجي قد تغري -أبدو أصغر سناً وأكرث سعادة
وسالماً.
األشياء القدمية قد ولَّت؛ وجميع األشياء قد
ُجددت لكن هذا ال يعني ان كل األشياء املاضية
تختفي فجأة .يفرس الكتاب املقدس بنسخة
 The Amplified Bibleهذا األمر كام ييل:

					
املصدرwikihow.com :
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املحافظة عىل البيئة

 ٥فوائد إلعادة تدوير الورق
تستعمل معظم املؤسسات أنواعاً كثرية من اللوازم املطبوعة .ميكن لطبع النرشات
الدعائية وبطاقات العمل أن تستهلك كميات كبرية من الورق .إن لدى املؤسسات
املسؤولة خططاً إلعادة التدوير ألنهم يعرتفون بأن إعادة التدوير أمر منطقي من
يحسن صورة الرشكة .إن اختيار خدمات
الناحيتني االقتصادية والبيئية .كام أن ذلك ّ
طباعة محرتفة تستعمل مواد قد أعيد تدويرها هو قرار ذيك لكل املؤسسات.
هناك خمسة أسباب رئيسية تجعل املؤسسة تعيد تدوير الورق.

 .١إن إعادة تدوير الورق يساعد البيئة.
من السهل االفرتاض أن كمية املواد القليلة املعاد تدويرها يف مكتب فردي تشكل
فرقاً صغريا ً عىل النطاق البيئي .لكن ،انتشار جهود مؤسسة واحدة عرب البالد يؤدي
إىل تحسينات رئيسية يف البيئة .إن املؤسسة األسرتالية للمحافظة عىل البيئة ()ACF
قد وجدت إن كل طن من الورق املعاد تدويره يوفر أكرث من  ٣١٠٠٠ليرتا ً من
املياه و ٤١٠٠كيلووات من الكهرباء وعىل األقل  ١٣شجرة .يف بلد جاف كأسرتاليا ومع
املخاوف من ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية ،أي توفري هو مساهمة مهمة لتحسني
البيئة.

 .٢إن إعادة تدوير الورق هو عمل مسؤول من الناحية االقتصادية.
ميكن لخطوات بسيطة لتحسني التوعية حول إعادة التدوير يف مكتب أو متجر أن
تؤدي إىل توفري مهم للمؤسسة .مثالً ،عند طلب الخدمات من رشكات الطبع ،فإن طلب
الطبع عىل كال الجهتني ميكنه أن يوفر املال ويحافظ عىل البيئة.
بإمكان املوظف الفردي أن يقلل من النفقات عن طريق تدوير الورق يف املكتب .إن
استعامل الجهة الخلفية لورق الطبع لكتابة املالحظات أو طبع املخططات التمهيدية
ميكنه أن يعطي مساهمة مامثلة للمحافظة عىل البيئة وتخفيض النفقات.

ويحسن الجدارة.
 .٣إن إعادة التدوير يخفف من النفايات
ّ
إن إعادة التدوير يخفف من النفايات .مثالً ،إن إعادة تدوير الورق يقلل من الكمية
التي تذهب إىل املكب .إن هذا بدوره يقلل من كمية النفايات التي تنتجها الرشكة.
العديد من رشكات التخلص من النفايات تتقاىض أجور خدماتها بحسب الوزن أو
عدد مرات رفعها للنفايات أسبوعياً .بإمكان إعادة التدوير أن يقلل من النفايات ومن
نفقات خدمات إزالة القاممة.
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 .٤إن إعادة التدوير يعزز صورة نظيفة
وصديقة للبيئة.
إن صورة جديرة بالثقة رضورية للرشكة .بإمكان ترويج
استعامل الرشكة للورق املعاد تدويره أن يعزز تلك
الصورة .إن مالحظة عىل مطبوعات املكتب بأن الرشكة
يبي أن الرشكة هي
تستعمل ورقاً قد أعيد تدويره ّ
شخصية متعاونة ومسؤولة .إن املستهلكني ينجذبون
إىل الرشكات التي لديها درجة عالية من املسؤولية
واملصداقية .لذا فإن الرتويج لصورة "خرضاء" يؤدي إىل
منو يف املبيعات والسمعة املرموقة.

 .٥إن إعادة تدوير الورق ينتج وظائف.
إن أي نوع من إعادة التدوير ينتج وظائف يف مجال
الطاقة الخرضاء .املزيد من الوظائف يعني املزيد من
املستهلكني مع دخل إضايف .ال تؤدي إعادة التدوير
املسؤولة إىل مساعدة االقتصاد العام فحسب  ،بل تؤثر
أيضاً عىل منو املؤسسات يف مجايل التصنيع والخدمات.

إن كل الرشكات تعتمد عىل املواد املطبوعة للرتويج من
خالل طبع بطاقات العمل والنرشات الدعائية أو الورق
لالستعامل يف املكتب .إن إلعادة تدوير هذه املنتجات
الورقية فوائد كثرية للرشكات بجميع أحجامها .إن لها
فوائد اقتصادية وبيئية وتساهم يف وفرة املجتمع .إنها
تحسن صورة الرشكة يف عامل التجارة.
أيضاً ّ
المصدرways2gogreenblog.com :
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كيف أتذكر ناجي...
...يف ذلك الحني ،كنا نتشارك
األفكار ونكتبها لوثائقي عن
حياته لكننا ك ّنا غري متأكدين
إن ك ّنا نريد كتابة سيناريو
كامل عن قصة ذات وجهة
روحية حول شخصية عانت
من نفس املحن مثل ناجي
وكيف تخطّاها وكيف أث ّر يف
العامل من خالل ثورته.
ك ّنا ناجي وأنا ،معظم األحيان تقريباً ،منيض ساعات عرب الهاتف ،نتكلم عن الحياة
واألصدقاء واألوقات املاضية يف الجامعة ومرشوع الفيلم.
كنت أدعوه ناجيب ،مع حرف "ب" يف الختام.
كان لديه كاريزما ودفء مام يشعر املرء بأنه من ّور ثقافياً .يشء يشبه ذلك الشعور
الذي يراودك وأنت ته ّم مبغادرة صالة السينام بعد مشاهدة فيلم ملهم .هكذا كنت
أشعر؛ كل مرة كنا ننهي محادثتنا الهاتفية.
كان صديقاً عظيامً وأخاً .عدد قليل جدا ً من الناس ،عدا والدتك ،يلمس روحك حقاً
من خالل املديح والتحادث املحفز؛ هذه هي املوهبة التي كانت لدى ناجي رشفان.
التقينا ناجي وأنا يف معهد فورت لوديرديل الفني .أصبحنا صديقني مقربني يف الحال.

بسبب حالته ودفئه وكريزمته ،كان محبوباً من قبل األساتذة وزمالئه
الطالب ،لكن ،ما أتذكره ،بسبب حالته ،هو أنه مل يكن لديه الكثري من
األصدقاء املقربني .تعلمون كيف هم معظم التالميذ الجامعيني ،يعيشون
يف عاملهم الخاص ،يتسكعون يف مجموعات مع أناس يشبهونهم.
صديقتي وأنا أغرمنا بناجي .أتذكر كيف كان يجعلنا نضحك ،يا إلهي،
كم كان يتمتع بروح فكاهة .أنا أيضاً لدي واحدة ،لذا كنا تخرب النكات
باستمرار لكن يف الوقت نفسه ،كنا نتبادل أحاديث عميقة جدا ً وذات
معنى .كان شاباً شديد الذكاء وعميق التفكري.
كنا نخرج معه إىل السينام ولتناول العشاء وكلام كان لدينا لقاء جامعي،
تبي إحدى الصور .من املؤسف أنه يف ذلك الحني ،مل تكن
كنا ندعوه كام ّ
الهواتف الذكية موجودة ،وإال لكانت لدينا أطنان وأطنان من الصور.
يجب أن يكون لدي أطنان من الرسائل االلكرتونية التي تشاركتها معه
يف قاعدة بيانايت التي سأقوم باسرتجاعها عندما يكون لدي الوقت للقيام
بذلك .يف الوقت الراهن ،أشارك كلامت حبي األخوي لهذا الشخص العظيم
الذي تركنا باكرا ً جدا ً وبعض الصور لذكريات مثينة تشاركتها معه.
إن وفاة ناجي يف العام  ٢٠٠٨أث ّرت ّيف بعمق ،شعرت أنني ضائع .مل أفقد
أخاً وصديقاً وآمال رؤيته مجددا ُ فحسب ،بل ركناً هاماً ملرشوع أعلم
أنه كان سيبرص النور فيام لو كان ما يزال معنا ،فحامسنا كان سحرياً.
لسنوات ع ّدة ،فكّرت يف كيفية االتصال بعائلة ناجي والتعريف عن نفيس.
إين مرسور جدا ً أنه بسبب عيد ميالد ناجي األخري ،من خالل الفيس بوك
والفيلم الوثائقي ،استطعت االتصال بكم ومشاركتكم قصتي.

					

داين هولكوين

!People Are Born To Shine
هي نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركز عىل الروحانيات والصحة .إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني قرائنا حول التحديات
الصحيّة والحد من انتشار األمراض ،مع حثهم عىل عيش حياة أفضل مبنية عىل القيم املسيحية .هذه النرشة مهداة للناس من جميع األعامر ،أولئك الذين يتمتعون بصحة
جيدة والذين يعانون من مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
لقد تم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أيّة معلومات غري دقيقة.
تود مؤسسة ناجي رشفان أن تنوه بعمل أفرادها املتفاين التطوعي وتخص بالذكر إزابيل بوغوسيان ،ماريان دبس ،املحامي كامل رحال ،املحامي هارولد ألفاريز ،زينة
قسطنطني ،جويس أبو جودة ،ريتا قسيس ،مارلني نرصاين ،دياال غسطني نرصاين ،دميا ربيز ،األب جوزيف عبد الساتر ،األب جوزيف سويد ،رين قسيس ،األب إيليا شلهوب،
أثينا و كريستينا جورجوتاس ،فالرييا دي بروفينسيا ،نبيل خوري ،فيوليت نخلة ،سوسن بشارة ،روالن خوري ،ليوبولدين تيوفانوبولس وجميع املتطوعني امليدانيني الذين
يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من خالل منشآتهم ،كنائسهم ،مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ
الشرتاكاتكم ،تعليقاتكم واقرتاحاتكم ،الرجاء اإلتصال عىل info@najicherfanfoundation.org
النارش :مجموعة CCM؛ مستشار التحرير :جورج ك رشفان؛ رئيس التحرير :كريستينا بيطار ضاهر؛ الرتجمة والتعريب :سوسن بشارة وسعاد جبّور بشارة.
التصميم :الدائرة الفنية ،مجموعة  ،CCMالواليات املتحدة األمريكية؛ املساهمون :سنا رشفان وكييل نيمتز.
© مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية  .٢٠١١جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.
www.najicherfanfoundation.org
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