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نريويب كينيا .كنت قد رسمت دائرة حول هذه الرحلة يف مفكريت.
كل عام تنظم  ،Hand of Hopeمنظمة جويس مايرز التبشريية العاملية عيادات طبية /عيادات طب
أسنان مجانية حول العامل .وبصفتي واحدة من منسقي الحمالت الطبية لديهم ،فقد حصلت عىل
فرصة السفر إىل أمكنة عديدة ...ومشاهدة املعجزات التي يفعلها الله يف حياة الناس الذين هم بأمس
الحاجة إىل مساعدة.
لكن بالنسبة يل ،فإن هذه الحملة كانت ستكون مميزة.
فنريويب هي املكان الذي ترعرعت فيه .يف الحقيقة ،فإن عائلتي هي من لويزيانا .لكن منذ نعومة
والدي -دون وإميي -مبرشان مستقالن يف كينيا .منذ حوايل  ٢٥عاماً ،كانا قد أسسا كنيسة
أظفاري ،كان
ّ
منارة نريويب (.)Nairobi Lighthouse Church
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متقنة مهارة ما ألخدم الناس هناك...

ف
ي� هذا العدد
فوائد اللوز الصحية
هل تعلم كم أن اللوز مفيد لصحتك؟

حروق الشمس
ميكنك تجنب حروق الشمس والحاالت
املتعلقة بها عن طريق حامية برشتك.
كيف تقود الدراجة الهوائية بأمان
متطلبات أساسية ولكن مهمة عندما تتشارك
قيادة دراجتك مع حركة املرور العامة.

“ ذلك يتطلب مجهودا ً قليالً جدا ً” .
لقد تحقق حلمي بأن أكون ممرضة يف كينيا بطريقة مل يكن بإمكاين تخيلها قط .فها أنا ذا كنت أقود
فريق عيادات طبية/عيادات طب أسنان ل  ،Hand of Hopeأعمل
تتمة الحلم صفحة ٦
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الطاقة املتجددة
الطاقة املتجددة هي نظيفة ،مبتناول الجميع،
منزلية وغري محدودة وفعاليتها دامئة.

كوين األكرب سناً بني ستة أوالد ،فقد عدت إىل الواليات املتحدة األمريكية عندما كنت يف الثامنة عرشة
من عمري لاللتحاق مبدرسة تعليم الكتاب املقدس...ومن ثم مبدرسة التمريض .لكني كنت أرغب
من صميم قلبي أن أعود يوماً إىل نريويب متقنة مهارة ما ألخدم الناس هناك كام كان يفعل والداي
لسنوات عديدة.
لكن لدى الحياة طريقتها ملفاجئتك .من خالل سلسلة من األحداث ،بقيت يف الواليات
املتحدة وبدأت أتطوع لدى حمالت جويس مايرز التبشريية للعيادات الطبية /لعيادات
طب األسنان .وهناك وجدت دعويت .حدثٌ قاد آلخر ،واليوم أشعر بأنني مميزة للعمل يف هذه
الحمالت بدوام كامل .ويف صيف  ،٢٠٠٣قادين عميل مجددا ً ملكان محبب جدا ً إىل قلبي...
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هل تعلم كم أن اللوز مفيد لصحتك؟

فوائد اللوز الصحية

 .١إنه يخفف من مخاطر اإلصابة بنوبة قلبية .إن اللذين
يستهلكون اللوز خمس مرات أسبوعياً يتمتعون بتخفيض
خمسني باملاية من خطر اإلصابة بنوبة قلبية بحسب كلّية
لوما ليندا للصحة العامة (Loma Linda School of Public
.)Health
 .٢إنه يخفض الكوليستريول ‘السيئ’ .إن إلضافة اللوز إىل
النظام الغذايئ تأثري إيجايب عىل مستويات الكوليستريول يف
الدم.

 .٣إنه يحمي جدران الرشايني من التلف .لقد اكتُشف أن مواد
الفالفونويد ( )Flavonoidاملوجودة يف قشور اللوز تعمل بالتعاون مع
فيتامني إي ( ،)Vitamin Eبالتايل تخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب.
 .٤يساعد اللوز عىل بناء عظام وأسنان قوية .إن مادة الفوسفوروس يف
اللوز تساعد عىل جعل ذلك ممكناً.
 .٥إنها تؤمن الدهون الصحية وتساعد عىل فقدان الوزن .بالرغم من أن
اللوز غني بالدهون ،فإن الذين يتناولون اللوز بشكل متكرر هم أنحل
عادة من الذين ال يتناولونه أبدا ً تقريباً.
 .٦إن اللوز يخفف من ارتفاع مستوى السكر واألنسولني بعد الوجبات
الغذائية.
 .٧إنه يساعد عىل تأمني عمل دماغ جيد .يحتوي اللوز عىل الريبوفالفني
وال -كارنيتني ( Riboflavinو  )L-carnitineاللذين يعززان عمل
الدماغ وقد يقلالن أيضاً من خطر اإلصابة مبرض الزهامير.
 .٨إنه يغذي الجهاز العصبي .باالستناد إىل طب األيورفيدا ،إن اللوز
يساعد عىل زيادة املستوى الفكري وطول العمر.
 .٩إنه يجعل الجسم قلوياً .إن اللوز هو نوع املكرسات الوحيد ومن
الربوتينات القالئل التي تنتج املادة القلوية .عندما ال يكون جسمك
قلوياً مبا فيه الكفاية ،فإنك تكون عرضة لخطر اإلصابة برتقق العظام
ولسوء عمل املناعة والنخفاض الطاقة ولزيادة الوزن.
املصدرcare2.com :

أقوال يستشهد بها!
"إن املجتمع الذي يتخىل عن األوالد واملسنني
يقطع جذوره ويجعل مستقبله قامتاً".
 -البابا فرنسيس

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أنشأت مؤسسة ناجي رشفان ا إلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
خالل العمل ا إلجتامعي .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.الرجاء ا إ لتصال بنا للمزيد من املعلومات.

info@najicherfanfoundation.org
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الصحة الجسدية

زاوية الصالة

حروق الشمس

"احلق احلق أقول لمك،
إن اكن لمك يإ�ان وال
تشكون ،فإنمك تعملون
ال مثل ما معلت
ب�لتينة وحسب ،بل
إن ت
كن� تقولون هلذا
الج بل‘ ،انقطع وانطرح
ف
ي� البحر ’،فإن ذلك
سيحدث .ولك ما
ف
تطلبونه ي� الصالة
ب إ� ي�ان تنالونه".

 -تم� ٢١:٢٢

تعريف

حروق الشمس – برشة حمراء ومؤملة حارة امللمس – عادة ما تظهر خالل بضع ساعات من التعرض
املفرط لألشعة فوق البنفسجية ( )UVمن الشمس أو من مصادر اصطناعية مثل املصباح الشميس.
قد تتطلب حروق الشمس عدة أيام أو أكرث لتتالىش.
إن التعرض الشديد واملتكرر للشمس الذي يؤدي إىل حروق الشمس يزيد من خطر إصابتك بأرضار
جلدية أخرى وبعض األمراض املعينة .هذه تتضمن برشة ناشفة أو متجعدة ،بقعاً داكنة ،بقعاً خشنة
ورسطانات الجلد مثل املاالنوما.
بإمكانك تجنب حروق الشمس والحاالت املرتبطة بها عن طريق حامية برشتك .إن هذا األمر مهم
بنوع خاص عندما تتواجد يف العراء ،حتى يف األيام الغامئة أو املعتدلة الربودة.

الوقاية

استعمل الطرق التالية لتفادي حروق الشمس ،حتى خالل األيام املعتدلة الرطوبة ،الغامئة أو الضبابية.
وتوخ مزيدا ً من الحذر قرب املاء والثلج والجليد والرمل ألنها تعكس أشعة الشمس .باإلضافة إىل
ذلك ،إن األشعة فوق البنفسجية هي أكرث كثافة عند املرتفعات الشاهقة.
تجنب التعرض ألشعة الشمس بني  ١٠صباحاً و ٤بعد الظهر .إن أشعة الشمس هي األقوى خالل
هذه األوقات .قلل الفرتة التي تتعرض خاللها ألشعة الشمس.
ال تتعرض.ارتد مالبس محكمة النسيج تغطي جسدك ،مبا فيه ذراعيك وساقيك ،والتي صممت
خصيصاً لتؤمن الحامية من أشعة الشمس .اعتمر أيضاً قبعة ذات طرف واسع والتي ستحميك
بشكل أفضل.
استعمل واقٍ شميس بشكل متكرر وبوفرة .مهام كان نوع برشتك ،استعمل واقي الشمس الواسع
النطاق بعامل وقاية ( )SPFيبلغ  ١٥أو أكرث .ضع الواقي الشميس بوفرة ،وأعد وضعه كل ساعتني.
ضع نظارة شمسية عند تواجدك يف العراء .إنك توفر لعينيك أفضل عناية باختيارك النظارة الشمسية
الحائزة عىل التصنيف األعىل ضد األشعة فوق البنفسجية.
ال تنتظر من السمرة اإلصطناعية التأسيسية أن تحمي .يعتقد بعض الناس أن الحصول عىل سمرة
إصطناعية تأسيسية متنع حروق الشمس .تكمن الفكرة يف أن بعض جلسات السمرة اإلصطناعية
داخل املنزل ستحميهم من الحروق تحت أشعة الشمس .إن األبحاث ال تؤيد هذا .فالسمرة
التأسيسية ليست ببديل لحامية جيدة من أشعة الشمس.
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اسلوب الحياة
والعالجات املنزلية

بعد حصول الحروق ،ال تستطيع القيام بالكثري
للتقليل من األرضار التي حصلت لبرشتك.
لكن هذه املعلومات املفيدة قد تقلل من
أملك وإزعاجك:
خذ مسكناً لألوجاع .قد تساعد املسكنات
التي تباع دون وصفة طبية بالتحكم باألوجاع
حتى زوال اإلحمرار والورم.
كمدة باردة عىل البرشة
ب ّرد البرشة .ضع ّ
املترضرة – مثل منشفة منقوعة مبياه باردة
من الحنفية ،أو خذ دشاً أو حامماً باردا ً.
ضع كرمياً مرطباً .ضع كريم أو جل ألوفريا ،أو
كريم الهايدروكورتيزون عىل البرشة املترضرة.
إن جرعة منخفضة ( ٥,٠إىل  ١باملاية) من
كريم الهايدروكورتيزون قد يخفف األمل
والتورم ويرسع الشفاء.
إذا تكونت الفقاعات ،ال تفقأها .إنها تحتوي
عىل سائل جسمك الطبيعي (املصل) وهي
طبقة حامية .كام أن فقي الفقاعات يبطئ
عملية الشفاء ويزيد من خطر اإللتهاب .إذا
لزم األمر ،غط الفقاقيع برفق
حروق الشمس التتمة صفحة ٤
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خبزنا اليومي

الم ْن َفذ
َ

عندما كنت يف لندن مؤخرا ً ،قررت أن أستقل مرتو األنفاق للوصول
إىل املكان املقصود .لذا ،دفعت مثن تذكريت ونزلت إىل أعامق لندن
للحاق بالقطار .ميكن أن يكون الخروج من املحطة تجربة مخيفة
بالنسبة لشخص غري مطلع عىل النظام .إذا مل تتمكن من إيجاد
املنفذ ،فبإمكانك أن تتوه رسيعاً يف األنفاق.
كم الشعور مقلق عندما تكون وحيدا ً يف نفق تحت األرض حيث
يتواجد القليل من الناس ،لذا صدقني؛ فإنك ال ترغب بأن تضل
طريقك .من البديهي القول ،بأنني رسرت عندما رأيت يافطة تقول،
"منفذ" ولحقت بها إىل بر األمان.
يذكرنا الرسول بولس بأنه عندما نكون معرضني للوقوع يف الخطيئة،
"الله أمني؛ ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع
التجربة أيضاً املنفذ" ( 1كورنثوس  .)١٠:١٣من السهل االعتقاد أن
الله ليس معنا عندما نقع يف تجربة .لكن هذه اآلية تؤكد لنا بأنه
موجود وال يقف جانباً دون أن يفعل شيئاً .باألحرى ،فهو فعالً يؤمن
منفذا ً يك نستطيع أن نتحمل ذلك.
إذا ً ،يف املرة القادمة التي تشعر فيها بالتجربة؛ تذكر بأنك لست
مبغلوب عىل أمرك .هناك "منفذ" مؤمن بطريقة إلهية! ابحث عن
اليافطة واتبعها إىل بر األمان.
يا رب ،دعنا نتذكر دامئاً أن وجودك معنا يف أوقات التجربة يعني أنه
ال يجب علينا أن نقع .أعطنا الرغبة ألن نبحث عن طريقك للخروج
ليك نجد فرح عيش حياة مرضية لك .إن الله يعمل فعلياً ل ُي َج ِن ُبك
خطر الضياع يف الخطيئة.

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

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

By Joe Stowell
املصدرodb.org :

حروق الشمس تتمة الصفحة ٣

بضامد .إذا فقأت الفقاقيع ،نظف املنطقة بلطف باملاء والصابون
املخفف ،ضع كرمياً مضادا ً للبكترييا وغط املنطقة بضامدة رطبة.
تناول الكثري من السوائل ،خصيصاً املياه .إن التعرض ألشعة الشمس
والحرارة قد يؤدي إىل خسارة السوائل عرب برشتك .إن الرشب
يساعد جسمك عىل الشفاء.
عامل البرشة املقرشة بلطف .خالل بضعة أيام ،قد تبدأ املنطقة

املصابة بالتقرش .هذه ببساطة طريقة جسمك للتخلص من الطبقة العليا
للبرشة املترضرة .فيام تتقرش برشتك ،تابع استعامل الكريم املرطب.
احم حروق الشمس من التعرض للمزيد من أشعة الشمس .ابق بعيدا ً عن
أشعة الشمس أو احم نفسك عند خروجك إىل العراء.
تجنب استعامل مستحرضات "-كني" ،مثل بينزوكني .هكذا كرميات قد
تزعج البرشة أو تتسبب بحساسية.

املصدرmayoclinic.org :

2014

4 | PEOPLE ARE BORN TO SHINE

السالمة عىل الطرقات

كيف تقود الدراجة الهوائية بأمان

بإمكان قيادة الدراجة الهوائية أن يكون مسلياً جدا ً ،كام أنها
طريقة رائعة للمحافظة عىل اللياقة البدنية .لكن بالرغم من
ذلك ،فلقيادة الدراجة الهوائية مخاطرها ،خاصة عندما تتقاسم
الطريق مع حركة سري املركبات اآللية .للحفاظ عىل سالمتك،
من املهم أن يكون لديك دراجة هوائية بحالة ممتازة وأن
تنتبه إىل املتطلبات األساسية ولكن الفائقة األهمية لقيادة
الدراجة الهوائية عندما تتقاسم الطريق مع حركة السري العامة.

فحص دراجتك الهوائية

 ١افحص تجهيزات دراجتك الهوائية .تأكد من أن دراجتك الهوائية
أهل للسري عىل الطريق وآمنة.
 ٢افحص الفرامل .هل تعمل ،هل هي نظيفة؟
 ٣افحص عجالت الدراجة الهوائية .هل عجالتك منفوخة بشكل
كاف؟
 ٤افحص السلسلة .هل هي نظيفة ،خالية من البقايا وقادرة عىل
الدوران بدون أية مشكلة؟
 ٥تفحص إذا كان حجم الدراجة مالئم لك.

ارتد لباساً مناسباً

 ١ارتد ثياباً زاهية ،سرتة عاكسة أو ليكن لديك مصابيح براقة.
 ٢انتعل حذاء مريحاً .أدخل أطراف رباط الحذاء إىل داخله.
 ٣استعمل مغّيط أو ربطات الرساويل .فهي ستمسك الرساويل
الطويلة املهددة بالرفرفة إىل داخل مكابح العجالت.
 ٤ال تعقد املالبس حول خارصتك .قد تنفك دون سابق إنذار وتلتف
حول العجلة.
 ٥إن ارتداء خوذة هي دامئاً فكرة جيدة عند قيادة الدراجة الهوائية
لتعزيز سالمتك .إن إصابات الرأس هي اإلصابات املميتة األكرث شيوعاً
الناجمة عن حوادث الدراجات الهوائية.
5
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 ٦ارتد ما يحمي عينيك .قد تطري األوساخ ،الحىص ،أو حتى البق إىل داخل
عينيك ،ما سيتسبب بصعوبة مؤقتة يف الرؤية.

كن مرئياً وكن جلياً

اتبع هذه الخطوات لتتجنب أن تكون غري مريئ:

 ١استعمل اإلضاءة املناسبة .إن الدراجات الهوائية أصغر حجامً ومشاهدتها
أكرث صعوبة من اآلليات األخرى.
 ٢قد الدراجة الهوائية يف مم ّرات مرئية.
 ٣توخ الحذر ليالً .تقدم برسعة أبطأ من النهار ،مبا أنك ما تزال تحتاج إىل
وقت كاف لتتعامل مع الخطر.
 ٤استعمل إشارات السري اليدوية بطريقة صحيحة .هذا أمر هام خاصة
لالنعطافات نحو جهة اليسار ،ألنها تقتيض عبور حركة السري.
 ٥أعط تنبيهاً وافياً .عندما تتجاوز مشاة أو راكبي دراجات هوائية  ،من
الرضوري أن تنبههم بوجودك .إن هذا ليس عمالً مهذباً فحسب بل إنه يقلل
من فرص اإلصطدام.
 ٦انتبه للمركبات املركونة .عندما تتجاوز املركبات املركونة بشكل متوازٍ ،اترك
فسحة كافية لفتح باب املركبة بشكل كامل يف اللحظة نفسها التي تهم أنت
باملرور خاللها .إن "ارتطام الباب" قد يتسبب بإصابة بالغة أو حتى بالوفاة.

حسن سالمة قيادة أوالدك للدراجة الهوائية
ّ

 ١علّم أوالدك كيف يقودون الدراجة الهوائية يف مكان آمن كلياً.
 ٢تأكد من أن األوالد يضعون الخوذة دامئاً عندما يقودون الدراجة الهوائية.
فس لألوالد األكرب سناً أن القيادة الرسيعة قد تتسبب لهم بأذى بالغ.
ّ ٣
 ٤جد أمكنة آمنة ليقود فيها األوالد الدراجات الهوائية بهدف التسلية ،وطرق
آمنة للوصول إىل املدرسة وأماكن أخرى.
املصدرwikihow.com :

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

الحلم تتمة الصفحة ١

بالرشاكة مع عائلتي وكنيسة منارة نريويب ملساعدة
كم كبري من املعوزين.
فقد عالجنا ،ملدة أسبوع ،املرىض يف أحياء هوروما
الفقرية يف نريويب .كان عدد األشخاص يزداد
يومياً .مع إنتشار الخرب ،بدأنا نرى مرىض كانوا
يأتون من أميال بعيدة يف الريف.
عندما وصلت الطفلة آن إىل العيادة ،كانت
حرارتها تبلغ  ١٠٤درجات فهرنهايت ومل تكن
قد تناولت أي طعام أليام .كانت والدتها
مذعورة جدا َ .لقد أعطيناها فورا ً دواء
وسوائل لتخفيض حرارتها ،ثم أجرينا فحصاً
بسيطاً أكد بأنها مصابة باملالريا .لو بقيت
دون تشخيص املرض ،لكانت آن الصغرية
قد فارقت الحياة .لكننا اكتشفناه يف الوقت
املناسب ...وأعطيناها دواء منقذا ً للحياة ملحاربة املرض.
مهام بلغ عدد املرات التي أقوم بها بذلك ،فإين أتعجب دامئاً لصغر
املجهود املطلوب إلنقاذ حياة ما .الكثريون يف األحياء الفقرية ليس
لديهم اإلمكانيات املادية الستشارة طبيب ،ومرات عديدة ال يوجد
لدى األطباء املحليني حتى األدوية أو آالت الفحص املناسبة.
اليوم الذي إلتقينا فيه بالطفل موسيز يف اليوم الرابع من تلك
الحملة ،حدث أمر لن أنساه أبدا ً ...أحد مرضانا األوائل كان طفالً
كينياً يبلغ من العمر أسبوعني .فقد وجدته امرأة مرتوكاً يف حقل
قريب .يبدو أنها أطلقت عليه إسم موسيز ...وثم جاءت به إلينا
ألنه مل يعد لديها حفاضات أو طعام أطفال.
عدا التهاب بسيط يف العني ،كان موسيز يتمتع بصحة جيدة وببنية
قوية .كانت املرأة ترغب مبتابعة اإلعتناء به ،لذا وضعناها عىل
تواصل مع عيادة يف املنطقة والتي كانت ستتابع الحالة .كام أننا
ع ّرفناها إىل ميتم مرتبط بكنيسة منارة نريويب -فقط يف حال خرجت
الحالة عن السيطرة.
لكن موسيز أصاب حقاً وترا ً حساساً لدي ...فمنذ مثاين عرش سنة
خلت ،كانت عائلة أملانية ترتدد عىل كنيسة والداي .كانت العائلة
تحمل بني ذراعيها طفالً كان قد تُرك يف نفس أحياء هوروما الفقرية
تلك يف نريويب .لقد أحبوه واهتموا به ،لكنهم كانوا سيعودون
أدراجهم إىل أملانيا ،وبدون األوراق املناسبة ،مل يكن باستطاعتهم
اصطحاب الطفل معهم.
يف ذاك اليوم ،اتخذ والداي قرارا ً سيؤثر عىل حياتنا جميعاً إىل األبد.
لقد قبال تويل مسؤولية ذلك الطفل -سيصبح الولد يف النهاية أخي
املتبنى ،دافيد.
عندما رافقنا دافيد إىل املنزل ،كان يبلغ سبعة أسابيع من العمر

فقط ...وقد أصبح جزءا ً من عائلتنا منذ ذلك الحني .بعد أن كان لديهام
خمسة فتيات ،كان هو الصبي الذي مل يرزق به والداي أبدا ً .إنه حقاً اإلبن
اإلفريقي أليب.
بالنسبة يل ،إن حياة دافيد برمتها هي فقط نظرة خاطفة من قلب الله ...بأنه
يهتم مبا فيه الكفاية ملد يده إلينا أينام أخذتنا الظروف.
يف يوم مجيء موسيز إىل العيادة ،هرعت إليجاد دافيد وقلت" ،يجب عليك
أن ترى هذا!" تأثر دافيد كثريا ً ،وغادر حاالً لرشاء بعض الحفاضات وطعام
األطفال ملوسيز ...ثم جلس وضمه بني ذراعيه فيام كان يطعمه.
كوين شقيقته ،كانت تلك لحظة رائعة .كانت كالرجوع بالزمن إىل الوراء
ورأيت دافيد يُنقَذ من جديد .يف ذلك اليوم ،صلينا من أجل موسيز وطلبنا
الربكة لحياته .سأظل دامئاً أجد هذا األمر مثينا.

أكرث من ُ " ٥٠٠٠خدموا "
عند نهاية األسبوع ،كان فريقنا قد عالج  ٥١٦٩مريضاً باإلجامل .كام تسنت لنا
فرصة الصالة لآلالف ،مع تسليم أكرث من  ٢٦٥شخصاً حياتهم للرب! وأعتقد أن
األمر يتخطى األرقام...
أعتقد أن أعامل الحب التي قمنا بها -خ ْدمتنا لهؤالء الناس-سيكون لها تأثري
أكرب مام قد نعي عىل اإلطالق.
بالنسبة يل ،فقد أعادتني خربيت يف نريويب بدائرة كاملة ،رجوعاً إىل املكان الذي
بدأ منه كل يشء .ويف الخريف املقبل -يف أيلول -ستعود فرقنا الطبية إىل كينيا
مجددا ً .إنها فرصة ملد اليد للوصول بحب املسيح إىل عدد أكرب من األشخاص.
وإنها فرصة أخرى يل ألخدم الناس واملكان الذي أحب كثريا ً.
بقلم لورا مثيني
املصدرHand of Hope - joycemayer.org :

2014

6 | PEOPLE ARE BORN TO SHINE

املحافظة عىل البيئة

فوائد الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
املتجددة؟
الطاقة
ملاذا
عن الطاقة الشمسية
إن الطاقة املتجددة هي طاقة نظيفة ومبتناول الجميع وتولّد منزلياً
وفعاليتها دامئة .إنها ال تطلق إي انبعاثات وتنتج هواء وماء نقيني
للجميع .إن الطاقة املتجددة تنتج فرص عمل وتولد مصادر دخل
للمجتمعات املحلية .إن مصادر الدخل الناجمة عن حقول الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح تساعد عىل تحفيز االقتصاد املحيل الذي هو
بحاجة إىل طرقات ومدارس ومكتبات عامة ومستشفيات جديدة.
لقد أصبحت الطاقة الهوائية حالياً أحد أكرث مصادر توليد الطاقة
فعالية من حيث الكلفة ،إنها تتنافس مع اإلمدادات الجديدة للفحم
والغاز والطاقة النووية .فقد تدنت كلفتها باستمرار خالل السنوات
األخرية ،بسبب تحسن تقنيات التوربينات الهوائية .حالياً ،أكرث من
 ٤٠٠معمل أمرييك ينتج مكونات إنتاج الطاقة الهوائية والطواحني
والشفرات.
إن الطاقتني الهوائية والشمسية هام مصدري توليد للكهرباء موثوق
بهام واللتني باستطاعتهام تغيري ملف إنتاج الطاقة عىل املستوى
القومي.

عن الطاقة الهوائية

إن الرياح هي هواء متحرك تتسبب به عوامل طبيعية مثل التسخني
الغري متعادل لسطح األرض من قبل الشمس ودوران األرض وعدم
تناسق سطحها .لقد استعملت الطاقة الهوائية منذ قرون لتحريك
السفن ولضخ املياه ولطحن الحبوب .يف القرن العرشين ،كانت
الطواحني الهوائية مستعملة بكرثة يف "السهول الكبرية" (Great
 Plainsمنطقة يف الواليات املتحدة وكندا) لضخ املياه ولتوليد الطاقة.

كيف تنتج الطاقة الهوائية

إن التوربينات الهوائية التي تعلو بتميز حوايل  ٢٠٠قدم أو أكرث عن
سطح األرض تستعمل الستغالل الرياح وتحويلها إىل طاقة .عندما
تهب الرياح ،تتسبب بدوران شفرات التوربينات .إن الشفرات متصلة
بعامود الدوران الذي يتحرك مع الشفرات .العامود متصل مبولد ،مام
ينتج الطاقة الكهربائية .إن الطاقة املولدة هي عىل شكل تيار مرتدد.

فوائد الطاقة الهوائية

إن التوربينات الهوائية ال تطلق انبعاثات تلوث الهواء وهي ال
تتطلب مياهاً للتربيد .ال تؤمن الطاقة الهوائية مصدرا ً نظيفاً
للطاقة فحسب ،بل تساعد عىل إبقاء تعريفة الكهرباء منخفضة
وتحمي املستهلك من االرتفاع الجنوين ألسعار الوقود األحفوري.
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الطاقة الشمسية املولدة بواسطة الصفائح واألكرث حداثة تأيت بشكل مبارش
أو غري مبارش من الشمس .ميكن استعامل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء،
ولتسخني املياه وللتربيد بواسطة الطاقة الشمسية .يتم إنتاج الطاقة الشمسية
عندما تكون الشمس مرشقة خالل النهار وهي مكملة للطاقة الهوائية ،هي
متيل نحو الوصول إىل قمة إنتاجها خالل الليل.

كيف تنتج الطاقة الشمسية

إن الطاقة الشمسية املركزة تستخدم املرايا لتعكس وتركز ضوء الشمس
عىل أجهزة تلقّي تجمع الطاقة الشمسية وتحولها إىل حرارة .ميكن بعدها
استعامل هذه الطاقة الحرارية إلنتاج الكهرباء من خالل توربني بخاري أو
محرك حراري يشغل مولدا ً.

فوائد الطاقة الشمسية

إن استخدام الطاقة الشمسية ال ينتج إي تلوث هوايئ أو مايئ أو أية غازات
دفيئة .كام انه باإلمكان التنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وهي أكرث فعالية
عندما تكون نسبة االستهالك يف أوجها.
املصدرcleanlineenergy.com :

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

كيف أتذكر ناجي...
كتيب يجمع أفكاراً وكتابات ملهمة
(خالل فرتة الشفاء)
"...فقد خلقنا جميعنا ليسطع نجمنا"
بهذه العبارة ،ينهي ناجي هذا الكتاب الذي
يتضمن أفكارا ً وكتابات ألهمته خالل تعافيه
من إصابة دماغية حادة .ما حثه هو الشجاعة
واإلميان واإلرصار عىل فلرتة معلومات جمعها
من خالل الخربة من أجل أن يتشارك مبا قد
تعلمه من اآلخرين .هذه رسالة شخص ملؤها
األمل والتشجيع لكل من مير بهكذا ساعات
.عسرية تغري حياتنا
ميكنكم تحميل

كت ّيب يجمع أفكاراً وكتابات ملهمة

بلغات ع ّدة :اإلنكليزية واألملانية واليونانية
واإلسبانية والربتغالية والعربية والفرنسية من
خالل موقعنا االلكرتوين:

www.najicherfanfoundation.org

النور

عندما اكتشفت النور يف أعامقي ،جعلته ينمو.
واآلن أدركت معنى ما قاله يسوع" :آمنوا
بالنور"؛ أي أن يسوع كان ما زال وسيبقى النور
الحقيقي إىل األبد.
نحن بحاجة إىل تحقيق التوازن ...القدرة عىل
رؤية الحقيقة من دون أن نخدع أنفسنا .نحن
مصنوعون من جسد وعقل وروح .الروح هي
األجمل رغم أننا ال نستطيع أن نراها .والعقل
بحاجة إىل أن ننميه ليك يبعث رسائل تتحول إىل
أفعال وسلوك .والنتيجة هي تكوين شخصيتنا.
فبمعرفة الله ،نعرف أنفسنا .وعىل الرغم من أن
الجسد مؤقت ،يبقى تجسيدا ً مادياً لحياتنا" .ألن
الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من
أجل املرسة( ".رسالة بولس الرسول إىل أهل فيلبي
)٢:١٣
أظهر إمياين كمسيحي من خالل منط حيايت وليس
فقط من خالل هويتي .فأحتسب نَعم الله عيل
وليس فقط إخفاقي؛ مام يساعدين عىل امليض قدماً
بدل أن أحاول دامئاً أن أعطي لكل يشء معنى.
وعندما أرسم هدف أتوق إىل تحقيقه ،يشجعني
هذا عىل أن أكون منظّامً وأن أتخذ قرارات مناسبة.
"األمس تاريخ ،والغد غموض ،والحارض نعمة".
(املصدر مجهول)
 -ناجي رشفان

"ألن الله هو العامل
فيكم أن تريدوا
وأن تعملوا من أجل
املرسة".
(رسالة بولس
الرسول إىل أهل
فيلبي )٢:١٣

!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
الصح ّية 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 وكريستينا جورجوتاس ،فالرييا دي بروفينسيا ،نبيل خوري ،فيوليت نخلة ،سوسن بشارة ،روالن خوري ،ليوبولدين تيوفانوبولس ،رويل ليكامن ،كرستينا مونفييل وجميع
املتطوعني امليدانيني الذين يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من خالل منشآتهم ،كنائسهم ،مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ.
هذه النرشة متوفرة باللغة اإلنكليزية ،اليونانية ،اإليطالية ،الدمناركية واالندونيزية.
الشرتاكاتكم ،تعليقاتكم واقرتاحاتكم ،الرجاء اإلتصال عىل هاتف + 961 )0( 4 522221 :؛ 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.
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