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!People Are Born To Shine
لقد ُولِدنا ليسطع نورنا

رسالة إخبارية متجذرة يف اإلميان املسيحي خلقت إللهام ودعم جميع الناس،
بغض النظر عن الجنسية والعرق والدين.

دروس الحياة

أشياء تعلمتها من
تربية أربعة أطفال
أن أكون أ ّماً هي غريزة أنثوية يف األصل ،وإحدى النعم املقدسة املوكلة للمرأة لتكمل هذه الرسالة
عىل األرض .فاألم تو ّحد األرسة وهي الرابط الوحيد.

"أعطي بال حدود .ومع ذلك أستطيع أن أقول برصاحة ن
أن�
ي
أك� أ
آ
المهات مباركة مما كنت من أي وقت ض
الن ث
م�"

ف ي� هذا العدد
بعثة عيد الميالد 2016

للسنة السابعة عىل التوايل ،قام متطوعون من مؤسسة ناجي
رشفان الخريية بجولة يف مستشفيات بريوت وجبل لبنان.

لماذا عشاء أ
الرسة مهم؟

هناك مشكلة يف قضاء وقت أطول مع العائلة بسبب ضيق
الوقت .نحن نفقد هذا الرباط.

مؤسسة ناجي رشفان تدعم األمهات وتش ّجعهن يف الرتكيز عىل الرتابط العائيل.
وجدنا هذا املقال مثريا ً لإلهتامم ،يسلّط الضوء عىل بعض الخطوات ألمومة ناجحة.
مقتطف من املقال( :املصدر)Beliefnet.com :
تغي الحفّاضات أرسع من "طاقم ناسكار" ،هي مهارة جيدة يف الحياة .أن مت ّيز بني رصخة بكاء
أن ّ
حقيقية وأخرى وهمية خالل ثانيتني ،يشء آخر تعلمته ،مجامل ًة من أطفايل األربعة .للغوص يف
األمور الج ّدية ،إليكم بعض الدروس املؤثرة التي تعلّمتها بعد تربية أربعة أطفال.
اقرأ املزيد>

العالمات المبكرة لمرض الزهايمر

قد يكون فقدان الذاكرة ،التي تش ّوش الحياة اليومية ،من
أعراض مرض الزهامير أو خرف آخر.
إنها حتامً تؤدّي إىل حادث سري.
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مؤسسة ناجي رشفان الخريية امليالدية
نشاطات ّ

بعثة عيد الميالد 2016
تعاونت مؤسسة ناجي رشفان الخريية مع األب ميالد
سق ّيم من أبرشية الصليب وكنيسة القديس يوحنا بولس الثاين،
األب جوزيف سويد من كنيسة القديسة تقال يف س ّد البورشية ،األب
فالنتينو الغول ومع الجمعية املسيحية يف الحدث.
وامتأل العديد من املستشفيات باألغاين امليالدية،
بالصلوات وباألمل! خالل الزيارات ،تم توزيع الصلوات باإلضافة
إىل الشوكوالتة والحلويات عىل املرىض وذويهم لإلحتفال مبيالد
يسوع.
"كان املرىض واملمرضني سعداء جدا لرؤيتنا .أخذنا وقتنا
يف الزيارات ،والدردشة يف كل غرفة ويف كل قسم ،مام جعل
زيارتنا أكرث من رائعة وأكرث من مبهجة ".

للسنة السابعة عىل التوايل،

قام متطوعون من مؤسسة ناجي رشفان الخريية بجولة إنتقائية عىل بعض
املستشفيات يف بريوت وجبل لبنان يف  17ديسمرب 24 ،22 ،و  25مع رسالة
وحيدة ومهمة وهي اإلحتفال بوالدة يسوع مع أولئك الغري قادرين عىل
االحتفال بالعيد يف املنزل.
املرىض وأرسهم ،املمرضني واألطباء وجميع أفراد الرعاية الطبية
العاملني خالل عيد امليالد ،كان لهم فرصة اإلحتفال مع الهتافات والصالة
والفرح!

"هذا النشاط كان واحدا ً من أجمل أيام هذا الزمن
املبارك ،وأمتنى أن أعيش هذه التجربة كل يوم!" هويدا جرجس من
فريق مؤسسة ناجي رشفان الخريية.

عيد ميالد سعيد!
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ركــن الصالة

ن
يا رب،
إجعل� أداة
ي
سالمك؛
حيث توجد الكراهية،
اسمح يل أن أزرع الحب.
حيث توجد الجراح،
المسامحة؛
الشك،اليمان؛
حيث يوجد
إ
أ
حيث يوجد اليأس،المل؛
حيث يوجد الظالم،
الضوء؛
حيث يوجد الحزن ،الفرح.
ن
هب� ّأل
يا إلهي وسيدي ،ي
أبحث عن التعزية بل أن
أع ّزي؛
ّأل أبحث عن العطف بل أن
أعطف؛
ّأل أبحث عن الحب بل أن
أحب.
لأنه ي ف� العطاء نتلقّى؛
وإنه ي ف� الصفح تغفر
خطايانا؛
وإنه ي ف� الموت نولد للحياة
الأبدية.

الحب واألرسة

لماذا عشاء العائلة مهم
إن تناول وجبة يومياً مع العائلة ،هو ذات فائدة أكرب مام
تظنون.

البابا فرانسيسلمن 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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وداعاً لعشاء األرسة؟

إ ّن األيام تزداد صعوبة أكرث فأكرث لجمع العائلة عىل العشاء ،بسبب العمل وااللتزامات واملسافات وغريها
من األسباب.
تؤمن مؤسسة ناجي رشفان الخريية أ ّن وحدة األرسة هي املفتاح لبناء الثقة بالنفس ،الثقة املتبادلة ،الحوار،
وتطوير عالقات هادفة.
تابع القراءة ملعرفة املزيد عن أه ّمية عشاء األرسة وكيفية ضامن دمجها يف زحمة الحياة.
مقتطف من املقال( :املصدر )Beliefnet.com
كيف يبدو عشاء العائلة يف أيامنا هذه؟ الصورة التي تتبادر إىل أذهاننا ليست واحدة من محادثة دافئة
بينام متر الجدة بوعاء عتيقة مليئة بالبطاطا املهروسة.
آسف ،انها ليست مشهد من نورمان روكويل ،أبدا ً .إختلف كثريا ً وقت العشاء مع األرسة اليوم عن العقود
املاضية .اليوم ،مييض األطفال معظم الوقت يف غرفهم ،يتل ّهون بأمو ٍر تافهة عىل هواتفهم املحمولة واأللواح
الذكية .األمهات واآلباء يتابعون وسائل التواصل اإلجتامعي ،مع شوكة يف يد وأيفون يف اآلخرى.

اقرأ املزيد>

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

خبزنا اليومي

حـــر ح ّقــــاً
ٌّ

يكشف الحوار الذي دار بني الرب والزعامء الدينيني الذين
يعارضونه ،عن التباين بني القانون الذي وضعه اإلنسان
وحقيقة الله .يقول السيد املسيح" :إذا كنتم تعملون
تعاليمي ،فأنتم ح ّقاً تالميذي .وسوف تعرفون الحق ،والحق
سوف يح ّرركم" (يوحنا  .)31-32 :8لقد صنع الله البرش عىل
صورته ومثاله ،ولكن مت ّردنا وخطيئتنا أوصلتنا إىل العبودية.
رس للعبودية.
قبول حقيقة كلمة الله والتسليم له هو ك ٌ
الشعب الديني الذي عارض املسيح ،التصق برتاثه  -كأحفاد
ٍ
كأساس روحي لهم ،ولكن املسيح وحده ميكن أن
إبراهيم –
يحررنا من الخطيئة ،واألنانية.

كان أولودا إكيانو ( )1745-1796يبلغ من العمر  11عاما فقط عندما
اختطف وبيع يف العبودية .قام برحلة مروعة من غرب أفريقيا إىل جزر
الهند الغربية ،ثم إىل مستعمرة فريجينيا ،ثم إىل إنجلرتا .يف سن العرشين،
اشرتى حريته الخاصة ،ولك ّنه ما زال يحمل الندوب العاطفية والجسدية
للمعاملة الالإنسانية التي تعرض لها.
مل يتمكّن من التمتع بحريته بينام كان اآلخرون ال يزالون مستعبدين،
وأصبح إكيانو ناشطاً يف الحركة إللغاء الرق يف إنجلرتا .وكتب سريته الذاتية
(وهو إنجاز مل يسبق له مثيل لعبد سابق يف تلك الحقبة) وصف فيها
املعاملة املروعة للمستعبدين.

لقد دفع يسوع دمه مثناً ليح ّررنا من الخطيئة.
عندما جاء يسوع ،خاض معركة لنا جميعا نحن املستعبدين والغري
قادرين عىل الكفاح من أجل أنفسنا .عبوديتنا ليست سالسل خارجية.
نحن محتجزون بإنكسارنا وخطيئتنا .قال يسوع" :كل من يخطئ هو عب ٌد
للخطيئة .ال مكان يف األرسة للعبد بعد اآلن ،ولك ّن اإلبن ينتمي إليها إىل
األبد .إذا كان االبن قد ح ّرركم ،فأنتم أحرا ٌر حقاً" (يوحنا .)34-36 :8
وحيثام مل تُعلَن هذه الحرية ،كلامته يجب أن تعلن .ميكننا أن نتح ّرر من
ذنبنا وعارنا و يأسنا .من خالل الثقة بيسوع ،ميكننا أن نكون أحرارا ً حقاً!

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

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

أقوال ُيس َتشهد بها!

ليس هناك خالص للروح حتى تقع يف
الحب ....
من خالل القلب فقط ميكنك الوصول إىل
السامء.
– رومي
				

شكرا ً لك يا رب يسوع عىل بذلك ذاتك من أجل ح ّريتي وحيايت األبدية.
هل يل أن أتعلم أن أحبك بطريقة تك ّرم الحب الذي أظهرته يل.
لقد دفع يسوع دمه مثناً ليح ّررنا من الخطيئة.

المصدرodb.org :

بإذن من املصدر ""Our Daily Bread

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أُ ِ
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
نش َئت ّ
خالل العمل اإلجتامعي .تعمل املؤسسة لتحسني نوعية حياة أفقر الفقراء من جميع األعامر سواء
الذين يتمتعون بصحة جيدة أو الذين 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
2017
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الصحة الجسدية

عالمات مبكرة من مرض الزهايمر
مرض الزهامير يخلق العديد من التحديات واإلرتباك لألشخاص الذين يعانون من فقدان
الذاكرة ولألشخاص الذين يق ّدمون الرعاية لهم .من الصعب جدا ً أن يشاهدوا أحباءهم
يتدهورون يوماً بعد يوم.
ك ّرست مؤسسة ناجي رشفان الخريية عملها ملساعدة و لتقديم التوعية الصحية
لألشخاص من جميع األعامر .وهنا الئحة من العالمات املبكرة ملرض الزهامير التي قد
تساعد عىل تحديد بداية وشيكة للمرض ،حتى تتمكن من الحصول عىل املساعدة
باكرا ً.
مقتطف من املقال( :املصدر)alz.org:
فقدان الذاكرة التي تعطل الحياة اليومية قد يكون أحد أعراض
مرض الزهامير أو خرف آخر .مرض الزهامير هو مرض يف الدماغ يسبب انخفاضا
بطيئا يف الذاكرة والتفكري واملهارات املنطقية.
هناك بعض عالمات اإلنذار املبكر واألعراض .كل فرد مع ّرض أن يواجه عالمة أو
أكرث ويف درجات مختلفة .إذا الحظت أي منها ،يرجى مراجعة الطبيب.

اقرأ املزيد>

أ
الرسائل النصية والقيادة  -الطريق الكيد
لوقوع حادث
السالمة عىل الطرقات

وتعد السالمة عىل الطرق أحد األركان األساسية لجهود التوعية التي تقوم بها مؤسسة
ناجي رشفان الخريية .يف كل عدد من مجلّتنا “ ، ”!People Are Born To Shineنسلّط
الضوء عىل خطر يواجه السائقني واملشاة .واحدة من أكرث العوامل خطورة عىل الطريق
اليوم هو كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة .ونحن اليوم نركّز عىل هذه املامرسة
املتهورة عىل أمل تغيري عادات الناس ،والتوعية عىل هذه املسألة الخطرية جدا املتعلقة
بالسالمة عىل الطرقات.
مقتطف من املقال( :املصدر )thesafetybloke.com
كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة أو التحدث عىل الهاتف النقال هو أمر شائع جدا.
ونحن نرى ذلك يف كل وقت وأحيانا نحن الذين يفعل ذلك .ملاذا ا؟ ما هذا املهم
الذي ال ميكنه االنتظار؟ هل يجب أن يكون املرء متاحاً عىل مدار الساعة طوال أيام
األسبوع ،ويضع حياته يف خطر فقط من أجل اتصال؟

اقرأ املزيد>
www.najicherfanfoundation.org | 5

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

كيف أتذكر ناجي...
وفيام ييل توصية من املركز وبرنامج يومي لناجي إلعادة التأهيل ،كام كتبه طبيب األعصاب
الدكتور أ .فوس
عىل ناجي رشفان أن يتبع برنامجاً يومياً ابتداء من الصباح مع اسرتاحة خالل وقت
الغداء ملدة ساعتني تقريبا .األهداف هي تدريب العجز املعريف والحريك ومعالجة
املشاكل السلوكية .يجب أن يتكون الربنامج من التدريبات املعرفية والحركية.
 45 :00-9 :9صباحاً تدريب املشية وردود الفعل الوضعية .بدءا بتمديد أوتار
الساقني وخاصة القدمني .التدريب عىل جهاز التدويس أكرث من  15دقيقة ثم القفز
مع واحدة أو كال القدمني .التدريب للوقوف عىل ساق واحدة.
 45 :00-10 :10صباحاً التدريب املعريف :األفضل هو تكرار الدروس من العام
الدرايس املايض ،قراءة الصحف واإلبالغ عن النقاط الرئيسية يف وقت الغداء .من
خالل رواية التقرير ،نكون يف طور مترين التنفس خالل التحدث.
 45 :00-11 :11صباحاً تدريب اليد اليرسى والذراع .هناك بعض النسخ التي
أعطيت لك من قبل املعالج املهني وبعض املواد الستخدامها لهذا الغرض .وأظهرت
لك السيدة بيلجرمان التدريبات مع املواد ومن دونها .ميكن تدريب حركات اإلصبع
الواحد من خالل العمل عىل جهاز الكمبيوتر أو العزف عىل البيانو الكهربايئ.
وينبغي استخدام اليد اليرسى يف األنشطة اليومية العادية كتناول الطعام بالشوكة
والسكني ،إجراء بعض الهزات ،تنظيف النوافذ وهلم جر.

فرتة زمنية معيّنة .فمن مسؤوليتك وإدراكك ملا يفيدك سوف تحقق النجاح .ميكنك

 00 :00-14 :12إسرتاحة

اإلسرتاحة يف عطلة نهاية األسبوع ومقابلة األصدقاء .أعتقد أنه ميكنك العودة يف وقت

 00 :00-15 :14التن ّزه يف البلدة وتصحيح طريقتك يف امليش .حاول أن متيش بطالقة
ومع إيقاع مع السامح للذراع األيرس بالبقاء ممددة نزوالً .املس بنفسك الرسعة
املناسبة لك .عندما تعود إىل املنزل ،قم ببعض التامرين لتغيري وضعية جسمك ،من
الجلوس إىل الوقوف ،من التمدد إىل الجلوس ثم الوقوف .حاول أن تدع ذراعك
اليرسى مرتاحة.

متأخّر إىل املنزل ،لليلة واحدة فقط .عىل سبيل املثال :ليلة السبت .ميكنك النوم لفرتة

 00 :15-16 :15التدريب املعريف كام يف الصباح .أن تسبح ثالث مرات يف األسبوع يف
فرتة بعد الظهر ،سوف يكون مفيدا ً جدا ً لك .السباحة تدرب عضالتك ومترنها وتجعل
الحركات أكرث طالقة .حاول ثالث مرات أسبوعياً ،أن تقابل طبيب األعصاب أو املعالج
النفيس للكالم حول عملية إعادة التأهيل وتطوير اسرتاتيجيات التكيف.
عزيزي ناجي،
وأنا أعلم أن مثل هذا الربنامج يتطلب الكثري من القوة واملشاركة منك .ولكن أعتقد
أن لديك الطاقة واإلمكانية للقيام بذلك .سوف تلمس بنفسك النتائج الجيدة بعد

أطول يوم األحد .ولكن خالل األسبوع ،من األفضل لك أن تذهب إىل الفراش بني
الساعة العارشة والحادية عرشة ليالً.

لحرضتك،
الدكتور فوس

!People Are Born To Shine
هي نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركّز عىل الروحانيات والص ّحة .إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني ق ّرائنا حول التحديات
الصحيّة والحد من انتشار األمراض ،مع حثّهم عىل عيش حياة أفضل مبنيّة عىل القيم املسيحية .هذه النرشة مهداة للناس من جميع األعامر ،أولئك الذين يتمتّعون بصحة
ج ّيدة والذين يعانون من مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أيّة معلومات غري دقيقة.
لقد ت ّم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن ّ
وتخص بالذكر إزابيل بوغوسيان ،ماريان دبس ،املحامي كامل ر ّحال ،املحامي هارولد ألفاريز ،زينة
تو ّد مؤسسة ناجي رشفان أن تن ّوه بعمل أفرادها املتفاين التط ّوعي
ّ
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 :سنا رشفان؛ الرتجمة والتعريب :ريتا أبو جودة.
التصميم :الدائرة الفنية ،مجموعة  ،CCMالواليات املتحدة األمريكية؛ ريتا أبو جودة NCF ،لبنان .املساهمون :سنا رشفان وكييل نيمتز.
© ٢٠١٧مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية .جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.
www.najicherfanfoundation.org
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