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 ٢٢عمل محبة
باستطاعتك
ة
صغ�
ي
ف
أن تفعلها ي� يومك

عندما تصبح الحياة غامرة ،عندما تمتلئ صفحتي على
مواقع التواصل اإلجتماعي بالسلبية ،أو عندما يفعل
عجا ،أحاول ببساطة العودة إلى اللطف
شخص ما ً
شيئا مز ً
"كيف حالك؟"

"بخري ،بخري ",أجبت" .ال يشء جديد!"
إنه ردي االفرتايض عىل سؤال يُطرح علينا طوال الوقت .ابتسمت صديقتي و… توقفت لحظة.
رسع ،بينام أحد أطفالها يسحبها نحو سيارتهم .انتظرت.
مل تت ّ
رمبا استغرق األمر ثانية واحدة ،وقد ال تعرف حتى أنها فعلت ذلك ،لكن دقات القلب من
الصمت املريح جعلني أدرك أنني مل أكن "جي ًدة" متا ًما.
قلت "حس ًنا ،يف الواقع"" .لقد كان أسبو ًعا مجنونًا نو ًعا ما .كرس ترينتون ذراعهّ ،
وتوف ج ّدي،
وعلمت أنني قد أصاب أو ال أصاب مبرض "كرون" ،وزوجي يف الصني".
لكن هذا االنص ال يتعلق مبا كنت أفعله يف ذلك اليوم .بل يتعلق بوقفة صديقتي ملدة ثانية
واحدة ،وهو فعل لطيف بسيط وغري مخطّط له ،انتهى يب األمر أن أعلم ما أحتاجه.
عندما تصبح الحياة غامرة ،عندما متتلئ صفحتي عىل مواقع التواصل اإلجتامعي بالسلبية،
أو عندما يفعل شخص ما شيئًا مزع ًجا ،أحاول ببساطة العودة إىل اللطف مثل الذي ق ّدمته يل
صديقتي.
ISSN 1792-2607

أعتقد حقًا أن ما نضعه يف العامل يعود إلينا ،رمبا بسبب بعض من ق ّوة الكارما التي ال ميكنني
أعامل املحبة التكملة عىل الصفحة ٧

ف
ي� هذا العدد

يؤدي تلوث الهواء إىل زيادة خطر إصابة أ
الطفال
أ
بالمراض ف ي� مرحلة البلوغ
قد يؤدي التعرض إىل معدالت أعىل من أمراض القلب
والمراض أ
أ
الخرى ف ي� مرحلة البلوغ.
تقوية الملح المزدوج
يظل نقص الحديد أحد أهم النواقص الغذائية ف ي� العالم.
فرص الحصول عىل ض
إخ�ار الرمادي
الخ�اء ف� المدن �ف
يمكن أن يساعد توسيع المساحات ض
ي
ي
حماية الجداول أ
والنهار المحلية.
حلول بسيطة لجعل الطرقات ث
أك� أمانًا
ن
السائق� إىل المخاطرة،
تعرض
ي
بعض تصميمات الطرقات ّ
لكن هذه المشاكل لها حلول.
www.najicherfanfoundation.org

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

أ
ث
تلوث الهواء يجعل الطفال أك� عرضة
ّ
أ
ف
للمراض ي� مرحلة البلوغ
الصحة الجسدية

مقطع مطبوع بإذن

لفرتة وجيزة ميكن أن يغري يف الواقع تنظيم جينات األطفال
والتعبري عنها ورمبا يغري ضغط الدم ،مام قد يضع األساس
لزيادة خطر اإلصابة باألمراض يف وقت الحق من الحياة".

أظهرت دراسة جديدة بقيادة
ستانفورد أن األطفال املعرضني لتلوث الهواء ،مثل دخان
حرائق الغابات وعوادم السيارات ،ملدة تقل عن يوم واحد
قد يكونون محكومني باإلصابة مبعدالت أعىل من أمراض
القلب وغريها من األمراض يف مرحلة البلوغ .هذا التحليل،
الذي نُرش يف  ،Nature Scientific Reportsهو األول من
نوعه للتحقيق يف تأثريات تلوث الهواء عىل مستوى الخلية
الواحدة والرتكيز يف نفس الوقت عىل كل من الجهاز القلبي
الوعايئ والجهاز املناعي لدى األطفال .تؤكّد األبحاث السابقة
أن الهواء السيئ ميكن أن يغري تنظيم الجينات بطريقة قد
تؤثر عىل الصحة عىل املدى الطويل -وهو اكتشاف ميكن أن
يغري الطريقة التي يفكر بها الخرباء الطبيون وأولياء األمور
بشأن الهواء الذي يتنفسه األطفال ،وإبالغ الطاقم الطبي
بأولئك املعرضني لدرجات مرتفعة من تلوث الهواء.
"أعتقد أن هذا مقنع مبا يكفي لطبيب األطفال ليقول أن
دليل عىل أن تلوث الهواء يسبب تغريات يف جهاز
لدينا ً
املناعة والقلب واألوعية الدموية املرتبط ليس فقط بالربو
وأمراض الجهاز التنفيس ،كام تم توضيحه من قبل"  ،قالت
مؤلفة الدراسة الرئيسية ماري برونييك ،مديرة تلوث الهواء
والبحوث الصحية يف مركز شون إن باركر ألبحاث الحساسية
والربو يف ستانفورد" .يبدو أنه حتى التعرض لتلوث الهواء
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استخدم الباحثون شكالً من أشكال قياس الطيف الكتيل
لتحليل خاليا الجهاز املناعي ألول مرة يف دراسة عن التلوث.
سمح هذا النهج بقياسات أكرث حساسية ملا يصل إىل 40
تحليل أكرث تعمقًا
ً
عالمة خلية يف وقت واحد ،مام يوفر
لتأثريات التعرض للتلوث أكرث مام كان ممك ًنا يف السابق.
توصلوا إليها :يرتبط التعرض
من بني النتائج التي ّ
للجسيامت الدقيقة املعروفة باسم  PM2.5وأول أكسيد
الكربون واألوزون مبرور الوقت بزيادة املثيلة ،وهو تغيري
يف جزيئات الحمض النووي التي ميكن أن تغري نشاطها
دون تغيري تسلسلها .قد ينتقل هذا التغيري يف التعبري
الجيني إىل األجيال القادمة .ووجد الباحثون أيضً ا أن
التعرض لتلوث الهواء يرتبط بزيادة عدد الخاليا األحادية ،وهي خاليا الدم البيضاء
التي تلعب دو ًرا رئيس ًيا يف تراكم اللويحات يف الرشايني ،وميكن أن تعرض األطفال
لإلصابة بأمراض القلب يف مرحلة البلوغ .هناك حاجة لدراسات مستقبلية للتحقق من
اآلثار الطويلة املدى.
يتحمل األطفال ذوو األصول اإلسبانية عبئًا غري متسا ٍو من األمراض الصحية ،خاصة يف
والية كاليفورنيا ،حيث يتعرضون ملستويات تلوث عالية مرتبطة مبرور املركبات مقارنة
باألطفال غري الالتينيني .بني البالغني من أصل إسباين ،يكون انتشار ارتفاع ضغط الدم
غري املنضبط أكرب مقارنة باألعراق واألعراق األخرى يف الواليات املتحدة ،مام يجعل
األمر أكرث أهمية لتحديد كيف سيؤثر تلوث الهواء عىل املخاطر الصحية الطويلة األجل
لألطفال من أصل إسباين.
بشكل عام ،تقتل أمراض الجهاز التنفيس عد ًدا أكرب من األمريكيني كل عام ،وتحتل
املرتبة الثانية بني أكرث أسباب الوفيات شيو ًعا عىل مستوى العامل.
قال كبري مؤلفي الدراسة كاري نادو ،مدير مركز باركر" :هذه مشكلة الجميع"" .ما
يقارب نصف األمريكيني والغالبية العظمى من الناس حول العامل يعيشون يف أماكن
فيها هواء غري صحي .ميكن أن يؤدي فهم اآلثار والتخفيف من حدتها إىل إنقاذ الكثري
من األرواح ".
املصدرsciencedaily.com :

التغذية  /الحياة الصحية

تقوية الملح المزدوج

مقطع مطبوع بإذن

يبقى نقص الحديد أحد
أخطر وأهم حاالت نقص
التغذية يف العامل.
رصحت منظمة الصحة العاملية أن "نقص الحديد،
ّ
وعىل وجه التحديد فقر الدم الناجم عن نقص
الحديد ،ال يزال أحد أهم وأخطر حاالت نقص
التغذية يف العامل اليوم" .من بني النتائج الصحية
السلبية املرتبطة بنقص الحديد وفقر الدمط،
ضعف منو دماغ الجنني واألطفال ،ضعف الوظيفة
اإلدراكية لألطفال ،سوء استخدام اليود ،نتائج
الحمل السيئة ،وارتفاع معدل الوفيات بني الرضّ ع.
عىل وجه الخصوص النساء واألطفال واملراهقات
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،هم األكرث
عرضة لخطر نقص الحديد وفقر الدم.

هل ميكن إلضافة امللح املد ّعم باليود
والحديد تحصي ًنا فعاالً يف القضاء عىل نقص
الحديد وفقر الدم الناجم؟

الهند واألرجنتني وجزر العاج وكينيا واملغرب ونيجرييا والفيليبني ورسيالنكا .وخلصوا إىل أن امللح
املزدوج التحصني "يوفر فرصة فريدة لالستفادة من تأثري املنتج املستهلك عامل ًيا تقري ًبا" .ومع
ذلك ،يجب التغلب عىل التحديات ،مثل عدم قبول املستهلك له ودعم الحكومة.
• استعرض ريتشارد هاريل العضو يف الجمعية األمريكية ألمراض الكىل ،إمكانات امللح املزدوج
التحصني لتحسني مستوى الحديد السكاين مقارنة بدقيق القمح املدعم ودقيق الذرة واألرز
والحليب .نظ ًرا ألن إنتاج وحاجات تقوية دقيق القمح هي األكرث تقد ًما ،فقد خلص إىل أنه "يف
مفضل تقن ًيا لتحصني مستوى
ً
املجتمعات التي تستهلك دقيق القمح املطحون صناع ًيا ،يكون
الحديد" .بينام يف مجموعات سكانية أخرى ،حيث ال يتم استهالك الدقيق املطحون بانتظام،
أظهر امللح املزدوج التحصني إمكانية اإلغناء بالحديد.

• اشتهر امللح املدعم باليود بشكل ناجح إذ أن
استهالكه أصبح عامليًا وبكميات تق ّدر من قبل
املجموعات السكانية يف جميع أنحاء العامل.
السؤال هو هل ميكن أن يكون التحصني اإلضايف
للملح املد ّعم باملي ّود بالحديد فعاالً يف القضاء عىل
نقص الحديد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟
يعتقد الدكتور هرييل أنه "لديه القدرة عىل أن
يكون الناقل العاملي لكل من اليود والحديد
برشط التغلب عىل التحديات التقنية إلغناء امللح
بالحديد".

• هناك حاجة إىل الكثري من العمل ليك يكون للملح املقوى املزدوج تأث ًريا إيجاب ًّيا عىل نقص
الحديد عامل ًّيا.

• إن دينش موريث هو عضو يف الجمعية األمريكية
ألمراض الكىل ،تقوم بتقييم التحديات والفرص
التي واجهتها برامج امللح املزدوج التحصني يف

• يف مقدمة امللحق ،أشار الفريق التوجيهي إىل أنه "يأمل أن يوفر هذا امللحق قاعدة أدلة شاملة
ميكن أن تساعد صانعي السياسات يف البلدان التي تفكر يف بدء امللح مزدوج التحصني ،حتى
يتمكنوا من صنع قرارات مستنرية السرتاتيجية التغذية الوطنية الخاصة بشعوبهم".

• راجعت ليىل الرسون العضو يف الجمعية األمريكية ألمراض الكىل ،دراسات الفعالية العشوائية
باإلضافة إىل تقييمني لفعالية برامج امللح املزدوج التحصني .تظهر النتائج التي توصلوا إليها
"إمكانية األمالح املزدوجة التحصني يف تحسني مستوى الحديد يف العديد من املجموعات
السكانية".

املصدرnutrition.org :
www.najicherfanfoundation.org

| 3

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

الحفاظ عىل البيئة

فرص لتحويل
ض
الرمادي إىل أخ�

مقطع مطبوع بإذن

يجب عىل املجتمعات أن تبحث عن فرص "تخضري الرمادي" وتقييمها ،خاصة
عندما تتضمن مشاريع البنية التحتية إدارة مياه األمطار .ميكن أن تكون البنى
التحتية الخرضاء خيا ًرا قابالً للتطبيق إلدارة مياه العواصف يف املدن الشديدة
اإلكتظاظ حيث تكون كثافة التط ّور مرغوبة وال يعد التخفيف من جريان مياه
األمطار خارج املوقع بديالً مفضالً .ميكن دمج الحاجة للبنية التحتية الخرضاء يف
امليزات الحالية للبيئة املبنية ،مبا يف ذلك الشوارع ومواقف السيارات واملناطق
الرتفيهية العامة مثل الحدائق واملجمعات الرياضية .يعد التوسع يف املساحات
الخرضاء كامً ونوعاً ،أي الشوارع الخرضاء ،يف املناطق الحضارية أداة مهمة يف حامية
واستعادة الحالة الصحية للجداول واألنهار املحلية .من خالل زيادة املساحات
الخرضاء يف البيئات الحضارية ،ميكن تقليل جريان مياه األمطار وتآكل قناة التيار،
وبالتايل تقليل حجم املل ّوثات ،مثل الرواسب والنيرتوجني والفوسفور ،التي تدخل
مجارينا املائية.
يُعد تطوير البنية التحتية رضورة للحفاظ عىل الصحة االجتامعية واالقتصادية
والبيئية للمجتمع وتوفر فرصة فريدة لدمج عنارص مياه العواصف الخرضاء يف اللون
الرمادي " -تخضري الرمادي" .يوفّر تنفيذ املشاريع يف األماكن العامة مزايا إضافية
ومينح املجتمعات الفرصة إلبراز الجاذبية الجاملية ملامرسات البنية التحتية الخرضاء
وتقديم عرض مريئ لكيفية عملها .يسمح سياق الحياة الواقعية هذا للمقيمني
والرشكات والحكومات املحلية بتجربة الفوائد والقيم املتعددة ملامرسات البنية التحتية الخرضاء
مبا يف ذلك املزيد من الشوارع التي ميكن امليش فيها وتخفيف حركة املرور وزيادة املساحات
العامة الخرضاء واملساحات املظللة ورياضة السري عىل األقدام يف مناطق البيع بالتجزئة .ميكن
للمجتمعات بعد ذلك استخدام الخربة املكتسبة من تصميم وتركيب وصيانة مشاريع البنية
التحتية الخرضاء للمساعدة يف تصميم اللوائح وبرامج الحوافز لجعل البنية التحتية الخرضاء
أسهل للتنفيذ يف املستقبل.

متى يجب مراعاة استخدام البنية التحتية الخرضاء:

• إصالح وإعادة رصف أو استبدال الطرقات ومواقف السيارات
• إصالح أو استبدال األرصفة التالفة

• تحسني أو استبدال املرافق والقوانني يف حق الطريق العام (عىل سبيل املثال ،أنظمة الرصف
الصحي ،وأنظمة مجاري العواصف ،وخطوط إمداد مياه الرشب)
• إعادة تطوير العقارات الشاغرة أو املهجورة
نرشت وكالة حامية البيئة فرص البنية التحتية الخرضاء التي تنشأ أثناء العمليات ضمن نطاق

البلدية إلظهار كيف ميكن أن يؤدي دمج تطبيق
البنية التحتية الخرضاء إىل تعزيز مشاريع التعديل
التحديثي والصيانة مع توفري مزايا مجتمعية
متعددة .تسلط هذه الوثيقة الضوء عىل املناهج
التي ميكن ملسؤويل الحكومة املحلية ومديري
الربامج البلدية يف املجتمعات الصغرية واملتوسطة
الحجم استخدامها لدمج مكونات البنية التحتية
الخرضاء يف العمل الذي يقومون به يف األماكن
العامة .يوضح الدليل الطرق التي ميكن من خاللها
تعديل املشاريع بسهولة نسبية وبتكلفة منخفضة
مع االعرتاف بأن موارد البلدية ميكن أن تكون
محدودة .الحكومات املحلية يف وضع قيادي فريد
من نوعه ملزيد من البنية التحتية الخرضاء داخل
مجتمعاتهم .تأمل وكالة حامية البيئة أنه باستخدام
هذا الدليل ،ميكن أن تبدأ املحليات يف إضفاء الطابع
املؤسيس عىل استخدام البنية التحتية الخرضاء يف
عملياتها كل بلدية ضمن نطاقها.
املصدرepa.gov :
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السالمة عىل الطرقات

مقطع مطبوع بإذن

حلول بسيطة

لجعل الطرقات ث
أك� أمانًا

عرض الشارع

شخصا لقوا
تقدر اإلدارة الوطنية للسالمة عىل الطرقات الرسيعة أن أكرث من ٣٦٠٠٠
ً
حتفهم يف حوادث السيارات يف الواليات املتحدة يف عام ٢٠١٩؛ إن هذا ي َق َّدر بحالة وفاة
واحدة كل  ١٥دقيقة تقري ًبا .كام تعزو الوكالة إىل أن  ٩٤باملائة من حوادث االصطدام
تنتج عن خطأ برشي .يعتقد بعض الخرباء أن تصميم الطريق السيئ قد يكون له عالقة
بذلك .تحدثنا مع العديد من مهنديس املرور ملعرفة تصميامت الشوارع الشائعة التي
تجرب السائقني عىل املخاطرة التي تؤدي بدورها إىل وقوع الحوادث وعن الطرقات التي
يجب إصالحها.

املشكلة :شارع يف الضواحي تصطف عىل جانبيه منازل
سكنية .الحد األقىص للرسعة هو  ٢٥ميالً يف الساعة،
لكن الطريق واسع ،لذلك يشعر السائقون بالراحة عند
السري برسعة  ٣٥ميالً يف الساعة .يركض طفل إىل الطريق
ليلتقط الكرة ،والسائق يقود برسعة كبرية بحيث يتعذر
عليه التوقف يف الوقت املناسب.
الحل :مييل السائقون يف املمرات الواسعة املحاطة
بأرصفة فارغة إىل التحرك برسعة ،بغض النظر عن حد
الرسعة املعلن .يجب تقليص عرض الشارع بحيث يتباطأ
السائقون بشكل طبيعي.

الرؤية املحدودة

ممرات منحرفة

بعض التصميامت للطرقات تقود السائقني إىل املخاطرة ،لكن هذه املشاكل لها حلول.

املشكلة :يتقاطع شارع عليه ازدحام خفيف مع مسارين مزدحمني .األول عليه إشارات
توقف ،لكن الثاين ال ،وقد أوقف الناس سياراتهم بالقرب من التقاطع يف كل زاوية .يصل
سائق يريد االنعطاف ميي ًنا إىل الشارع املزدحم بوصات يف التقاطع ،لكن السيارات املتوقفة
تحجب رؤيته ألي سيارة قادمة ،مام يؤدي إىل اإلصطدام عند الزاوية.
الحل :منع الناس من الوقوف إىل جانبي الطريق عىل مسافة  ٢٥قد ًما من الزاوية لتحسني
رؤية السائق.

أحب صفحتنا عىل الفيسبوك!

املشكلة :تريد مركبة عىل طريق رشياين يف املدن
االنعطاف ميي ًنا باستخدام ممر قليل اإلنحراف .يف هذه
األثناء يعرب رجل هذه النقطة ،حيث يوجد ممر للمشاة
ولكن ال توجد إشارة توقف أو يعرب الضوء .السائق الذي
يركز عىل حركة املرور القادمة إىل يساره ،ال يرى املشاة
عىل ميينه ويرضبه.
الحل :تحويل الطريق املنحرفة إىل منعطف تقليدي
بزاوية  ٩٠درجة لليمني أو منح املمر املنزلق زاوية أضيق
بحيث يتعني عىل السائقني إبطاء رسعتهم الستخدامه.
املصدرcaranddriver.com :

أنقر لالنضامم إلينا للحصول عىل األخبار اليومية والرسائل امللهمة!
www.najicherfanfoundation.org
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خبزنا اليومي

مقطع مطبوع بإذن

تأمل الثلج
ّ

قال للثلج" ،تساقط عىل األرض" ،ولألمطار
"إهطيل بغزارة( ".أعامل )٦ :٣٧

سميت على اسم حي صعب من ذوي الياقات الزرقاء في سينسيناتي،
أوهايو ،المجموعة الموسيقية الشعبية أوفر ذا راين تغني عن التحول الذي يحدث
كل عام في المدينة .يوضح المؤسس والمشارك في الفرقة لينفورد ديتويلر" :في
اللحظات األولى التي نشهد فيها تساقط أولى حبات الثلج في العام ،نشعر بأن
مقدسا يحدث"" .مثل القليل من بداية جديدة .سوف تتباطأ المدينة وتصبح
شي ًئا ً
هادئة ".
إذا اختبرت تساقطًا كثيفًا للثلوج ،فأنت تفهم كيف تستلهمك أغنية .هدوء سحري
يلف العالم بينما يخفي الثلج األوساخ والرمادي .لبضع لحظات ،تضيء كآبة
الشتاء ،وتدعوك إلى التفكير والبهجة.
الحظ إليهو ،الصديق الوحيد أليوب الذي ربما كان لديه نظرة مفيدة عن الله،
كيف أن الخليقة تسترعي انتباهنا .قال" :صوت الله يرعد بطرق رائعة" (أيوب
" .)5 :37يقول للثلج " ،تساقط على األرض" ،ولألمطار " ،إهطلي بغزارة" .يمكن
لمثل هذه الروعة أن تقاطع حياتنا ،وتطلب منا وقفة مقدسة" .حتى يعرف جميع
صنائعه ما عليهم فعله ،يوقف كل الناس عن عملهم" ،الحظ إليهو (اآليات .)٧-٦
في بعض األحيان ،تستحوذ الطبيعة على انتباهنا بطرق ال نحبها .بغض النظر عما
يحدث لنا أو ما نالحظه من حولنا ،فإن كل لحظة  -رائعة أو مهددة أو عادية -
يمكن أن تلهم عبادتنا .قلب الشاعر فينا يتوق إلى الصمت المقدس.

—تيم غوستافسون
املصدرodb.org :

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أُ ِ
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
نشئَت ّ
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+9614522221 :

www.najicherfanfoundation.org
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تأ ّمل وصالة
ما األحداث أو األشياء التي تدفعك إىل
التأمل يف عظمة الله وإبداعه؟ كيف
ميكنك أن تخترب عجائبه يف لحظاتك
العادية اليوم؟
أيب ،ساعدين اليوم حتى أرى يدك يف كل
يشء .أعطني قل ًبا ألقّدر أعاملك الرائعة.

إقتباس!

"أعظم افتخار يف الحياة ال يكمن
يف عدم السقوط ،بل يف النهوض
يف كل مرة نسقط ".

_ نيلسون مانديال

أعامل املحبة تكملة الصفحة ١

رشحها ،ولكن رمبا أيضً ا ملج ّرد أنك عندما تفعل الخري ،فإنك
تحصل عىل الخري.
لذلك إذا كان بإمكانك ،عن طريق الصدفة ،استخدام دفعة،
إفعل بعض الخري .إفعل الخري الذي ال يتطلب بحثًا أو تخطيطًا،
النوع الذي قد ال يستغرق أكرث من  30ثانية من يومك .أعتقد
أنه من خالل القيام بذلك ،ستجد أن هناك لطفًا يف العامل أكرث
مام كنت تعتقد.

 ٢٢عمل محبة صغرية
 .١الرد عىل الشخص الذي أرسل بري ًدا إلكرتون ًيا جامع ًيا.
غال ًبا ما ال يتم الرد عىل رسائل الربيد اإللكرتوين الجامعية ألن
شخصا آخر قد رد عىل املرسل .إرسال ر ًدا
الجميع يفرتض أن ً
من الشكر رسي ًعا.
 .٢أمسك الباب لشخص ما.
 .إسمح ألحد الوالدين مع أطفال صغار يف العربة بأن مي ّر
أمامك يف صف اإلنتظار.
 .٤قل شكرا ً لشخص جعل حياتك أفضل بقليل اليوم.
مد ّرب لياقة جامعية ،طفلك أو زوجتك ،الجار الذي ألقى
قطعة بريد خاطئة عىل عتبة داركم ...
 .٥إرسال رسالة تقول فيها أنك تفكّر بأحد.
 .٦قم بالتواصل بالعني مع أي شخص يقوم بخدمتك.
املحاسب ،عامل املصابغ ،مق ّدمي القهوة ،موظّفو االستقبال،
العاملون الطبيون ،منظّفو املنازل ،غاسيل السيارات ،إلخ.

زاوية الصالة

شخصا يلتقط صورة لشخص آخر ،أعرض عليه
 .٧إذا رأيت ً
استخدام الكامريا والتقط صورة له م ًعا( .أحب أن أفعل ذلك

السالم عليك يا ويل الفادي.
عروس السيدة العذراء مريم.
اليك ائتمن الله ابنه الوحيد
عليك اتكلت مريم.
معك صار املسيح إنسانًا.
يوسف مبارك لنا ايضا
أظهرت نفسك أبا
ووجهتنا يف طريق الحياة.
نل لنا النعمة والرحمة والشجاعة،
ودافع عنا من كل رش .آمني.
ـــ البابا فرنسيس

عندما نكون يف الخارج نستكشف .إنها لفتة سهلة يق ّدرها الناس دامئًا).
 .٨إضغط "أعجبني" عىل كل صورة غىل صفحة التواصل اإلجتامعي الخاصة
بك .وإذا كان لديك بضع دقائق إضافية ،أترك تعليقات صادقة.
 .٩قم بإحضار علب القاممة أو الجرائد الخاصة بجارك.
طفل ألحد األصدقاء.
 .١٠إقرتح أن تحمل ً
 .١١إدفع املقابل للشخص الذي يقف خلفك يف وسيلة النقل ،أو ضع
عمالت معدنية إضافية قبل اإلنرصاف.
 .١٢عندما تقود سيارتك عىل الطريق ،اعتد عىل إعطاء السيارات األخرى
حق املرور.
 .١٣اترك نصيحة سخية ،أو اترك التغيري يف جرة البقشيش.
 .١٤أرسل املزيد من النصوص الصور إىل والديك .هام يح ّبان معرفة أخبارك.
 .١٥اسأل صديقك سؤاالً شيقًا عن نفسه 16{ .سؤاالً لتشجيع املحادثة}
 .١٦يف الصفحة الخلفية ملجلة أو يف تطبيق عىل هاتفك ،قم بحفظ قامئة
باألشياء التي يحبها أصدقاؤك وأفراد عائلتك .هل يأخذ أحد أقرب أصدقائك
دامئًا تامال ساخن يف رحلة برية؟ (عف ًوا ،هذا أنا ).هل تحب أختك الشوكوالتة
الساخنة بالكراميل اململح يف ستاربكس؟ (عف ًوا ،أنا أيضً ا) .ضع هذه املالحظات
بعي ًدا للرجوع إليها يف املستقبل.
 .١٧إلتقط بقايا الكالب عندما تالحظها وتخلص منها.
 .١٨اقرأ كتابا لطفلك.
 .١٩قم بعمل لطيف مع القليل من النزوة ،إحمل مجموعة من املالحظات
الالصقة يف حقيبتك واترك مالحظات حب تحفيزية يف األماكن العامة" .أنت
ألطف شخص أعرفه( .نعم أنت" ").أنت جميلة من الداخل والخارج".
 .٢٠أكتب مراجعة إيجابية لكتاب أو منتج أو مطعم استمتعت به .إنه
يفيد املؤلف أو املالك ،ويفيد املستهلكني اآلخرين.
 .٢١استخدم أسامء األشخاص عند التحدث إليهم .من الجيد أن تكون
ُمالحظًا وتُعرف.
 .٢٢توقف لثانية إضافية يف حواراتك مع الناس .يف كثري من األحيان ،عندما
أشخاصا يشاركونك شيئًا يحتاجون إليه.
تبقى لفرتة أطول من املعتاد ،ستجد
ً
(أنا مدين لصديقتي ميالين ألنها علّمتني هذا الدرس).

العالم ماكن ألطف عندما تكون لطي ًفا.
املصدرericalayne.co :
www.najicherfanfoundation.org
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كيف أتذكر ناجي...

مقتطفات من "الصرب الحقيقيي"

صفحة  :٣٣بعض من األمور الصعبة:
 -١إذا كان من الصعب عيل أن أسري يف الشارع ثم أحاول فتح أحد األبواب ،سيفتحه شخص آخر يل .هذا
لطيف ج ًدا منهم ،لكن بعد ذلك أشعر وأقول لنفيس ،أحيانًا بصوت عا ٍل ،ماذا ؟؟؟؟ أتحدث ست لغات
وأنت تعتقد أنني ال أستطيع فتح الباب .لقد توصلت أخ ًريا إىل فهم أن الناس ال يرون إال ما يريدون
رؤيته.
 -٢حتى أنني قمت يف كثري من األحيان بقياس نفيس وفقًا لتقييم اآلخرين .مبحاولة تلبية توقعات
اآلخرين ،سأبدأ دامئًا من الصفر .السامح للكثري من الناس بتقييمي والذهاب إىل كل هذه املراكز
املختلفة كان أصعب يشء مررت به .من خالل البحث دامئًا عن طريق مخترص للشفاء ،خدعت نفيس.
شخصا ما يف مكان ما سيوفر يل مفتاح اإلشباع الفوري .كان الصرب أفضل رهان .يبدو أنه من
شعرت أن ً
السهل ج ًدا قول ذلك .حس ًنا ،إنه سهل ،لكنني تعلمت أن أي يشء يف البداية يجب أن يتم ببطء وبعناية.
 -٣لقد أدركت أيضً ا ما أنا هنا من أجله .مل نأيت إىل هذه األرض ومن ثم نرحل ببساطة .ال!! أظهر يل هذا
الحادث أنني نجوت ألخرب اآلخرين عن تجربتي .كل واحد منا يعاين بشكل مختلف من أجل التعرف
عىل الحياة والناس .هذا منو وتطور الروح .تلبية احتياجات اآلخرين أمر جعلني أفكر يف هذه التجربة.

Virtual Patience

A Life Changing Event

 -٤ميكن لقطرة ماء مستمرة أن تخرتق ثق ًبا يف صخرة .ألهمني هذا ملواصلة املحاولة وعدم االستسالم
أب ًدا.

Told by Naji Cherfan
to Karen Solomon

 -٥التعلق الشديد بيشء يحتاج إىل االنفصال.
 -٦إن مفهومنا عن الطبيعي وثيق الصلة بالفرد .مع ذلك هو الفرد الذي يحدد الطبيعي.

ليسطعAre
Born
Toلِ
!Shineلقد ُو
LesPeople
نورنا!gens
sont
pourدناnés
!briller

هذه 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
جيّدة 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...
يتوفر هذه العدد باللغات العربية واإلنجليزية واليونانية والهولندية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية واألملانية .إن إدارة املؤسسة واملوظفني ممتنون جدا لهذه الجهود
من رؤساء املحررين الذين يتطوعون لرتجمة وتحرير الرسالة اإلخبارية إىل عدة لغات وهي إيزابيل بوغوسيان للغة اليونانية ،كريستينا باتلر للغة الربتغالية ،مرييام صليبي
وريتا أبوجوديه للغة الفرنسية ،الربوفيسور ليديا والسفري اليخاندرو دياز للغة اإلسبانية ،هاييك ماير للغة األملانية ،رويل اليكامن للغة الهولندية ،لينا رزق الله وريتا أبو
جودة للغة العربية.
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.
© ٢٠٢١مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية .جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.
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