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لقد ُولِدنا ليسطع نورنا

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

قصص ملهمة

قصة كيكينيا

«كان لدي حلم هو أن تتمكن جميع الفتيات يف قريتي من ارتياد املدرسة».
كان يفــرض أن تتبــع حيــاة كاكينيــا نتيــا املســار التقليــدي .كانــت قــد خطبــت يف ســن الخامســة،
كان يفــرض ان تكــون قــد ختنــت عنــد بلوغهــا ســن املراهقــة ،حــدث سيشــر إىل انتهــاء تعليمهــا
وبدايــة تحضرياتهــا للــزواج .لكــن كان لــدى كاكينيــا خطــة أخــرى :أوالً ،تفاوضــت مــع والدهــا:
ســتخنت فقــط إذا اســتطاعت أيضــا متابعــة تعليمهــا .وافــق الوالــد .ثــم تفاوضــت مــع كبــار الســن
يف القريــة لتفعــل مــا مل تفعلــه أي فتــاة أبــدا ً :أن تــرك قريــة مآســاي يف إنوســاين يف جنــوب
كينيــا للذهــاب إىل الجامعــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وعــدت باســتعامل علمهــا إلفــادة
إنوســايني .جمعــت القريــة برمتهــا املــال لتغطيــة تكاليــف الرحلــة.
تلقــت كاكينيــا منحــة دراســية لكليــة راندولــف ميكــن للنســاء يف فريجينيــا .كتبــت الفتــاة التــي
ترعرعــت دون كهربــاء تقاريــر عــن العالقــات الدوليــة والعلــوم السياســية يف الحواســب يف مكتبــة
الجامعــة .مــن ثــم التحقــت بجامعــة بيتســرغ حيــث نالــت شــهادة الدكتــوراه يف الرتبيــة يف عــام

تعتقــد كيكينيــا ان التعليــم ســوف يقــوي ويحفّــز الفتيــات اليافعــات
لتصبحــن ممثــات للتغيــر يف مجتمعهــن وبلدهــن
يف هذا العدد

إجابات ألسئلتكم الصحية األكرث إلحاحاً
بعض األجوبة ستثري دهشتكم!
املخاطر الصحية للجلوس
ما هو متاماً الخطب الذي يحدث يف اجسادنا عندما نبقى
جالسني يف مكان واحد لحوايل مثاين ساعات يوميا؟
مساعدة طفلك األكرب يك يتأقلم مع املولود الجديد
إن هدفك هو أن تساعدي طفلك أن يتدبر أمر تلك الغرية
ويعطي الحب فرصة يك ينمو.

www.najicherfanfoundation.org

قبــل تخرجهــا ،أصبحــت أول مستشــارة للشــبيبة لــدى صنــدوق األمــم املتحــدة للشــعوب .يف
هــذا املضــار ،ســافرت حــول العــامل كمروجــة ناشــطة لتعليــم املــرأة التــي تراهــا كأداة أساســية
ملحاربــة مامرســات ختــان الفتيــات وزيجــات األطفــال.
تحقــق كيكينيــا اآلن الوعــد الــذي قطعتــه ملجتمعهــا كمؤسســة ورئيســة ملركــز كيكينيــا لالمتيــاز،
مدرســة ابتدائيــة داخليــة للفتيــات يف إنوســاين يف كينيــا« .أرى فتيــات ذوات أحــام كبــرة .نعــم،
ســتكون هــؤالء الفتيــات أصواتــاً أساســية يف مجتمعنــا .حلمــي هــو أن أؤمــن لهــن مســتقبل
الرجــاء هــذا».
تعتقــد كيكينيــا أن التعليــم ســوف يقــوي ويحفــز الفتيــات اليافعــات لتصبحــن ممثــات للتغيــر
يف مجتمعهــن وبلدهــن .فتــح املركــز أبوابــه يف أيــار مــن العــام  ٢٠٠٩وفيــه حاليـاً  ١٧٠تلميــذة يف
صفــوف الرابــع إىل الثامــن .لقــد أصبــح املركــز فســحة أمــل للفتيــات واألهــل يف إنوســاين.
كيكينيا التتمة صفحة ٦
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كيف تستعمل النفايات لتوليد الكهرباء
جهــود حديثــة تخطــط الســتعامل النفايــات كمصــدر ذو
فائــدة.

 .٢٠١١خــال متابعــة دراســتها يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة تزوجــت ورزقــت بطفلــن.
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إرشادات صحية

إجابات ألسئلتكم الصحية األكرث إلحاحاً

هل يجنب زيت الزيتون أمراض القلب؟

نعــم .إن املنافــع الصحيــة لزيــت الزيتــون تــأيت مــن وجــود مــادة
الهيدروكســيل املتعــدد الفينــويل ،مضــادات حيويــة تقلــل مــن خطــر
اإلصابــة بأم ـراض القلــب والرسطانــات .لكــن للحصــول عــى هــذه
املكونــات ،يجــب عــى املســتهلك أن يشــري نوعيــة جيــدة وطازجــة
مــن زيــت الزيتــون «البكــر» والــذي يحتــوي عــى أعــى مســتوى
مــن مــادة الهيدروكســيل املتعــدد الفينــويل .إن معظــم زيــوت
الزيتــون املتوفــرة يف األســواق تتمتــع مبســتويات متدنيــة مــن مــادة
الهيدروكســيل املتعــدد الفينــويل بســبب طــرق حصــاد قليلــة الرباعــة
وتخزيــن غــر الئــق وعــاج قـ ٍ
ـاس أثنــاء التصنيــع.

الطبيعــي لتلــك الفواكــه ألنــه عندمــا تحــول الفاكهــة اىل ســوائل،
مزي ـاً القــرة متخلص ـاً مــن اللــب ،تخــر العديــد مــن املكونــات
مثــل األليــاف والكالســيوم وفيتامــن  Cومضــادات حيويــة أخــرى.
للمقارنــة ،يوجــد يف كــوب مــن خمــس أونصــات مــن عصــر الربتقــال
الــذي يحتــوي عــى  ٦٩وحــدة حراريــة  ٣غرامــات مــن األليــاف
الجيــدة للحميــة و ١٦ملغرام ـاً مــن الكالســيوم ،يف حــن أن فاكهــة
برتقــال بنفــس مقــدار الوحــدات الحراريــة تحتــوي عــى  ٣٠١غرامـاً
مــن األليــاف و ٦٠ملغرام ـاً مــن الكالســيوم.
املصدرwww.businessinsider.com :

هــل تتســبب املرشوبــات الروحيــة التــي تحتــوي
عــى الســكر بــداء الســكري؟
نعــم .إن أكرثيــة األبحــاث الصحيــة تتنــاىف بشــدة مــع تنــاول
املرشوبــات الصحيــة املحــاة بالســكر .إن دراســة ضخمــة أجريــت
يف العــام  ٢٠١٤ونــرت يف مجلــة الجمعيــة األمريكيــة الطبيــة
 The American Medical Associationب ّينــت إن النســاء اللــوايت
يتناولــن واحــدة أو أكــر مــن املرشوبــات الغازيــة يوميـاً يــزدن خطــر
اإلصابــة بــداء الســكري مــن النــوع الثــاين بنســبة  %٨٣باملقارنــة مــع
اللــوايت تناولــن واحــدة مــن تلــك املرشوبــات شــهرياً.

هل يتسبب الجوز والبندق بزيادة الوزن؟
كال .إن مقــدار  %٧٥مــن الجــوزة أو البندقــة هــو دهــون ،لكــن تنــاول
الدهــون ال يجعلــك بالــرورة زائــد الــوزن .إن العنــر األكــر الــذي
يــؤدي إىل زيــادة الــوزن هــو مقــدار الكميــة .مــن حســن الحــظ أن
الجــوز والبنــدق مليئــة بالدهــون الصحيــة التــي تشــعرك بالشــبع.
إنهــا أيضــاً مصــدر جيــد للربوتينــات واألليــاف .ب ّينــت إحــدى
الدراســات أيضــا ان اللــوز الطبيعــي الصحــي والغــر مصنــع يحتــوي
عــى  %٢٠أقــل مــن الوحــدات الحراريــة باملقارنــة مــع مــا اعتقــد
ســابقاً ألن الكثــر مــن الدهــون يفرزهــا الجســم.

هــل تنــاول عصــر الفواكــه أو أكلهــا جيــد لــك
بنفــس املقــدار ؟
كال .لــكل وحــدة حراريــة وحــدة تقابلهــا ،تؤ ّمــن الفواكــه الطبيعيــة
الصحيــة والغــر مصنعــة فوائــد صحيــة أكــر مــن تنــاول العصــر
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زاوية الصالة

إين أقــدم لــك شــكري ألجــل
الفرصــة املتاحــة يل للبــدء
مــن جديــد.
حررين من قيود األمس.
فألخلق اليوم من جديد.
فألصبــح انعكاســا إلشــعاعك
بشــكل أكــر.
أعطنــي القــوة والرحمــة
والشــجاعة والحكمــة.
أرين النــور الــذي ّيف ويف
ا آلخر يــن .
فألالحــظ الخــر املوجــود يف
كل مــكان.
فألكــن ،يف هــذا اليــوم ،أداة
حــب وشــفاء.
قدين إىل مراع لطيفة.
أعطنــي ســاماً عميقــاً يك
أمتكــن مــن خدمتــك بأفضــل
طريقــة.
آمني.
املصدر :ماريان ويليمسون.
www.goodreads.com

الصحة الجسدية

املخاطر الصحية للجلوس
تعلــم أن الجلــوس كثـرا ً يسء ،والكثــر منــا يشــعر بديه ّيـاً بالقليــل مــن الذنــب بعيــد حفلــة
ســمر تلفزيونيــة طويلــة .لكــن مــا هــو متام ـاً الخطــب الــذي يحــدث يف أجســادنا عندمــا
نبقــى جالســن يف مــكان واحــد لحــوايل مثــاين ســاعات يومي ـاً – الحــد الوســطي لشــخص
بالــغ يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة؟ العديــد مــن األشــياء ،يقــول أربــع خـراء ،الذيــن بينــوا
تفاصيــل سلســلة مــن املشــاكل مــن الــرأس حتــى أخمــص القدمــن.
قلة و
ضوح ذهني

ظ

هر غري

رضر يف األعضاء

ضعف يف تدفق

الدماء يف الساقني

عظام طرية

تورم يف األكتاف والظهر

صحي

تلف عضيل

رقبة متشنجة

ماذا ميكننا فعله؟ ينصح الخرباء ...

الجلــوس عــى يشء يتاميــل مثــل كــرة رياضــة أو حتــى كــريس بــا ظهــر إلجبــار عضالتــك
املركزيــة عــى العمــل .إجلــس مســتقيامً وابــق قدميــك مســطحتني عــى األرض أمامــك يك
تحمــل حــوايل ربــع وزنــك.
متطيط عضالت الوركني القابضة ملدة ثالث دقائق لكل جهة مرة يف اليوم.
امليش خالل اإلعالنات عند مشاهدة التلفاز.
حتــى إن الخطــوة الشــديدة البــطء مبعــدل ميــل واحــد يف الســاعة ســتحرق ضعــف
الوحــدات الحراريــة باملقارنــة مــع الجلــوس ،والتمريــن األكــر نشــاطاً ســيكون أفضــل.

ملــن دواعــي رسور مؤسســة ناجــي
رشفــان اإلنســانية ( )NCFأن تأتيكــم
بقصــص ملهمــة مــن حــول العــامل يف
كل إصــدار مــن “People Are Born
 .”To Shineفإننــا نبحــث باســتمرار
يف العديــد مــن املصــادر عــى شــبكة
اإلنرتنيــت لنزودكــم بقصــص األمــل
والتشــجيع والصحــة األكــر تأث ـرا ً وإننــا
نــود أن نشــكركم جميعــاً لدعمكــم
املســتمر لنــا .نحــن ملتزمــون بــأن
نأتيكــم باملزيــد واملزيــد مــن القصــص
امللهمــة املليئــة بالحــب والعطــاء
واملشــاركة يف .٢٠١٦
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التبديــل بــن الجلــوس والوقــوف يف مركــز عملــك .إذا مل يكــن باســتطاعتك القيــام بذلــك،
قــف كل حــوايل نصــف ســاعة ورس.
جــرب وضعيــات اليوغــا .وضعيــات البقــرة والهــرة ستســاعد عــى التمديــد والليونــة يف
ظهــرك.
الطريقــة الصحيحــة للجلــوس .إذا كنــت مضط ـرا ً للجلــوس غالب ـاً ،حــاول أن تفعــل ذلــك
بطريقــة صحيحــة .كــا كانــت تقــول دامئ ـاً والدتــك“ ،اجلــس بوضعيــة مســتقيمة”.
 .ال تنحن إىل األمام
 .لتكن كتفاك مسرتخيني
 .لتكن ذراعيك قريبة من الجوانب
 .أحن كوعيك بزاوية  ٩٠درجة
 .ميكن أن يكون أسفل الظهر مسنودا ً
 .القدمان منبسطتان عىل األرض
املصدرapps.washingtonpost.com :

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

خبزنا اليومي

أغنية حياتنا

إن كل شــخص يتأثــر بقطعــة موســيقية ،يســمعها بطريقــة مختلفــة .يســمعها
املؤلــف يف حجــرة مخيلتــه .يســمعها الجمهــور بحواســه وعواطفــه .أمــا أعضــاء
الفرقــة املوســيقية فيســمعون بوضــوح أكــر أصــوات اآلالت األقــرب إليهــم.
بطريقــة أو بأخــرى ،نحــن أعضــاء فرقــة اللــه املوســيقية .غالبـاً مــا نســمع فقــط
املوســيقى األقــرب إلينــا .ألننــا ال نســمع عم ـاً متوازن ـاً ،نحــن مثــل أيــوب الــذي
انتحــب خــال أملــه« :اآلن هــؤالء الشــبان يســخرون منــي بأغنيــة؛ لقــد أصبحــت
حقـرا ً بينهــم» (أيــوب .)٣٠:٩
تذكّــر أيــوب كيــف أن أٌمـراء وذوي مراكــز احرتمــوه .كانــت حياتــه «تطفــو عــى
طبــق مــن زبــدة ،وكانــت الصخــور تنضــح لــه بزيــت الزيتــون» ( .)٢٩:٦لكنــه
أصبــح اآلن هدفـاً للســخرية« .تعــزف قيثــاريت موســيقى حزينــة »،انتحــب قائـاً
( .)٣٠:٣١بالرغــم مــن ذلــك كان هنــاك أكــر بكثــر مــن الســيمفونية .ببســاطة مل
يســتطع أيــوب أن يســمع األغنيــة بأكملهــا.
رمبــا اليــوم باســتطاعتك أن تســمع فقــط النغمــة الحزينــة لكامنــك .ال تفقــد
األمــل .كل تفصيــل مــن حياتــك هــو جــزء مــن قطعــة موســيقية كتبهــا اللــه.
أو رمبــا أنــت تصغــي إىل نــاي مــرح .إذا ً ســبح اللــه لذلــك وتقاســم فرحــك مــع
شــخص أخــر.

إنضم إلينا لتصلك
أخبارنا ورسائلنا امللهمة
اليومية! إضغط Like
عىل صفحتنا عىل الفيسبوك!
www.facebook.com/
najicherfanfoundation

أقوال يستشهد بها!
إذا أردت أن تكــون يف ذكريــات أوالدك يف الغــد،
يجــب أن تكــون ف ّعــاالً يف حياتهــم اليــوم.
 -باربرا جونسون

تحفــة اللــه للخــاص هــي الســيمفونية التــي نلعبهــا ،ويف نهايــة املطــاف كل يشء
يعمــل ســوية ألهــداف اللــه الحســنة .إن اللــه هــو مؤلــف حياتنــا .إن أغنيتــه
كاملــة األوصــاف ،وبإمكاننــا أن نضــع ثقتنــا بــه.
ريب ،ســاعدين يك أثــق بــك ،خصوص ـاً عندمــا تبــدو حيــايت غــر متناغمــة وخــارج
اللحــن .إين أقــدم لــك شــكري لكــوين جــزء مــن ســمفونيتك وألن أغنيتــك كاملــة
األوصــاف.
خي يجعل القلب يرنم.
أإلميان بأن الله ّ

املصدرodb.org :

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أنشــأت مؤسســة ناجــي رشفــان اإلنســانية بعــد وفــاة الحبيــب ناجــي .هدفنــا األســايس هــو تســبيح اللــه مــن
خــال العمــل اإلجتامعــي .تعمــل املؤسســة لتحســن نوعيــة حيــاة أفقــر الفق ـراء مــن جميــع األعــار ســواء
الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة أوالذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة ،وخاصــة الذيــن يعانــون مــن إصابــات
دماغيــة مــن أي نــوع ،ناجمــة عــن حــادث ،ســكتة دماغيــة وغريهــا ،عــن طريــق الرتويــج للقيــم املســيحية.
إذا كنتــم تحبــون العمــل الــذي تقــوم بــه مؤسســة ناجــي رشفــان اإلنســانية وترغبــون باملســاهمة بــه ،نحــن
ندعوكــم ألن تصبحــوا أعضــاء يف املؤسســة .الهــدف هــو املشــاركة يف أفكارنــا ونشــاطاتنا يف بالدكــم .الرجــاء
اإلتصــال بنــا للمزيــد مــن املعلومــات.
info@najicherfanfoundation.org
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العائلة والرتبية

مساعدة طفلك
األكرب يك يتأقلم
مع املولود الجديد
مــن الطبيعــي متامـاً أن يشــعر طفلـ ِ
ـك بالغــرة مــن املولــود الجديــد.
إن هدفـ ِ
ـك أن تســاعدي طفلــك أن يتدبــر أمــر تلــك الغــرة ويعطــي
الحــب فرصــة يك ينمــو ،ويفــوز .القيــام بــأي يشء خــال فــرة حملك
لتحضــر الولــد ســيكون أمـرا ً مســاعدا ً.
مــاذا تفعلــن للتقليــل مــن املنافســة بــن األوالد وردة فعــل الخــوف
الطبيعيــة لــدى الولــد األكــر ســناً عنــد والدة الطفــل؟
اجعــي زوجــك يحمــل املولــود الجديــد عــر البــاب .أمــا أنــت
فاذهبــي مبــارشة إىل ولــدك اآلخــر ،احمليــه عاليــاً بــن ذراعيــك،
غامــرة إيــاه مبحبــة وأمطريــه بالقبــل.
اجعيل طفلك بطالً بنظر املولود الجديد (وبنظرها أيضا)
عندمــا تنفرديــن لدقيقــة مــع الطفــل الصغــر ،نــادي الطفــل األكــر
وقــويل للمولــود الجديــد بأنــك توديــن تعريفــه عــى أختــه الكبــرة
واملدهشــة.
عيــش أفضــل مــن خــال ِ
الصــات الوثيقــة .دعــي األخــت األكــر
تجلــس وتحمــل الطفــل ،مســاعدة إياهــا بســند رأســه.
تأكــدي مــن أن أطفالــك يعرفــون أنهــم مــا يزالــون يتمتعــون بــدور
هــام يف العائلــة .شــددي عــى كل األشــياء العظيمــة حــول مــن
يكونــون وكيــف يســاهمون يف العائلــة .تكلمــي غالب ـاً عــن حقيقــة
أن كل فــرد مــن العائلــة يتمتــع بأهميــة بطريقتــه الخاصــة.
مــن الطبيعــي أن يقــوم طفلــك بامتحانــك للتأكــد مــن أنــك مــا
زلــت تحبينــه .ابقــي عالقتــك بــه سلســة وعاطفيــة قــدر املســتطاع،
مهملــة رصاعــات القــوى ومقللــة مــن التصــادم.
هــذا ليــس الوقــت املناســب للطلــب مــن الولــد األكــر أن يتــرف
كولــد أكــر .أ ّخــري التدريــب عــل اســتعامل املرحــاض وزجاجــة
الرضاعــة وامللهــاة  ،الــخ .أعطــه املزيــد مــن الحــب واالنتبــاه.

ابقــي قــدر املســتطاع عــى نفــس روتــن أوالدك كــا كان قبــل املولــود
الجديــد .ســيؤمن هــذا عــازالً ضــد الضغــط الناجــم عــن التغيــر
الكبــر والشــعور بعــدم األمــان.
ال تــريك أبــدا ً طف ـاً صغ ـرا ً أو مــن كان بســن مــا قبــل املدرســة مــع
املولــود الجديــد دومنــا مراقبــة .ال ميكــن أن ننتظــر مــن األطفــال
الصغــار أن يتحكّمــوا بعواطــف الغــرة تلــك وإن املخاطــر كبــرة جــدا ً
يك نخاطــر بذلــك .راقبــي عــن كثــب .دعيــه يلهــو بســؤال أو أغنيــة
أو قصــة.
ال تجعــي مــن املولــود الجديــد محــور االهتــام .اتــريك غنجــك
للمولــود الجديــد لألوقــات التــي تنفرديــن بــه .عوض ـاً عــن القــول
أنــك تنتظريــن اســتيقاظ الطفــل قبــل الخــروج للهــو ،قــويل أنــك
بانتظــار انتهــاء الغســالة أو بانتظــار مكاملــة هاتفيــة.
إقــرأي (مــع ولــدك) كل كتــاب تجدينــه عــن األخــوة واملولــود الجديد.
اســتعميل ذلــك كنقطــة عبــور ملراقبــة شــعور ولــدك .إن هدفــك
هــو أن تجعــي ولــدك يتكلــم عــن شــعوره ،ألن ذلــك يســاعده عــى
التعبــر بالــكالم وليــس باألفعــال.
توقّعــي الشــعور بالحــزن .يحتــاج طفلــك األكــر أن يحــزن عــى مــا
فقــده :عالقتــه الحرصيــة بــك .وضعــه كطفل وحيــد .وقتــك واهتاممك
املركزيــن .فكــري بأســوأ انفصــال عاطفــي حــدث لــك مضاعفــة ذلــك
ألــف مــرة.
شــجعي التعاطــف .تبــن األبحــاث أنــه حينــا يشــجع الوالــدان
األطفــال األكــر عــى أن يــروا املولــود الجديــد كشــخص حقيقــي ،لديه
مشــاعر خاصــة بــه ،يصبــح األخــوة أكــر عطف ـاَ وحاميــة للطفــل.
ابقــي عــى ترابــط بولــدك األكــر .اقــي وقت ـاً إيجابي ـاً عــى انف ـراد
قــدر اإلمــكان يوميــاً مــع كل طفــل.إذا كنــت منهمكــة يف العمــل،
اســتعميل الــكالم لإلبقــاء عــى التواصــل مــع أوالدك األكــر.
املصدرahaparenting.com :
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إرشادات للسالمة

 ١٠إرشادات لتجنب الصعقات الكهربائية

بالرغــم مــن فوائدهــا الكبــرة ،إن الكهربــاء خطرة .ال تســتطيع رؤيتها،
ال تســتطيع ســاعها ،ال تســتطيع أن تشــمها ولكــن باســتطاعتك حتـاً
أن تشــعر بهــا وســتقتلك برسعة شــديدة.

مــا ال يســتطيع العديــد مــن النــاس إدراكــه هــو أن التيــار -كل مــن
الكميــة والنوعيــة -هــو الــذي يتســبب مبعظــم األرضار ،يف الحقيقــة
أنــه يتطلــب القليــل مــن التيــار ،خصوصــاً إذا كان تيــارا ً متناوبــاً
( ،)ACليقتلــك.
مبــا أن الكهربــاء موجــودة يف كل مــكان تقريب ـاً وجميعنــا نســتعملها
كل يــوم فمــن املهــم إعطــاء األدوات والتيــارات الكهربائيــة الحــذر
الــذي يســتحقونه وإذا أخــذت الخطــوات التاليــة فباســتطاعتك أن
تتجنــب الصعقــات الكهربائيــة.
ال تتالعــب باألشــياء الكهربائيــة إال إذا كنــت كهربائيـاً مجــازا ً .ال تركــب
املفاتيــح الكهربائيــة الخاصــة بــك أو أضــواء إضافيــة ،ال تســتبدل
أســاك اآلالت الكهربائيــة خاصتــك – اتــرك األمــر للذيــن قــد تدربــوا
عــى ذلــك بطريقــة صحيحــة وآمنــة.
اســتعمل آلــة لوصــل التيــار بــاألرض .لتلــك أســاء مختلفــة ،مثــل
مفتــاح األمــان أو آلــة التيــار الكهربــايئ الزائــد ،لكــن املهــم إنهــم
يقطعــون التيــار تلقائي ـاً وبرسعــة إذا اكتشــفوا وجــود خطــب مــا يف
التيــار الكهربــايئ أو يف اآلالت.
افحــص األســاك الكهربائيــة املوصولــة بــآالت كهربائيــة مثــل أدوات
الطاقــة واألدوات الكهربائيــة يف املطبــخ باإلضافــة إىل األســاك املطولــة
متأكــدا ً مــن عــدم وجــود تشــققات أو انشــقاقات يف اإلمــدادات وأن
مفاتيــح الكهربــاء بحالــة جيــدة وهــي غــر مرتخيــة أو فيهــا أســاك
ظاهــرة.

افحــص اآلالت الكهربائيــة بشــكل دوري وجربهــا مــن قبــل شــخص
مؤهــل لذلــك للتأكــد مــن أنهــا صالحــة وآمنــة لالســتعامل.

مجــددا ً ،قــد يبــدو األمــر بديهي ـاً ،ال تســتعمل األدوات الكهربائيــة يف
أماكــن رطبــة وال تســمح بــأن ترتطــب اآلالت إال إذا كانــت مصممــة
لهــذا الغــرض (مثــل الغســاالت وأباريــق املــاء) وإذا حصــل ذلــك،
افحصهــا قبــل اســتعاملها مجــددا ً.
اســتعمل أغطيــة وصــات قابلــة للنــزع عــى الوصــات بــن اآلالت
الكهربائيــة وأســاك التوصيــل – متنــع تلــك الفيــش ومفاتيــح الكهربــاء
مــن االنفصــال وإذا حــدث ذلــك ،إنهــا متنعهــا مــن أن يكونــا
ظاهريــن.
ال تزيــد يف حمولــة مفاتيــح الكهربــاء أو لوحــات الطاقــة عــن طريــق
وصــل العديــد مــن اآلالت إليهــا.
اعــرف أمكنــة األســاك الكهربائيــة املؤمنــة للتيــار العاليــة واملدفونــة
يف األرض وتجنبهــا.
ال متــد األســاك الكهربائيــة الواصلــة عــى األرضيــات و الطرقــات أو
عــى األرض .مدهــا فــوق األرض مســتعمالً قواعــد مصممــة خصيص ـاً
لذلــك.
إذا كنــت كهربائيــاً ،صلــح اآلالت الكهربائيــة التــي تعمــل عنــد
التفتيــش عــن خطــأ مــا .يجــب عــزل األدوات الكهربائيــة كلي ـاً عــن
مصــادر التيــار قبــل البــدء بالتصليــح.
ال تحظــى بالعديــد مــن الفــرص الثانيــة مــع الكهربــاء فاتبــاع هــذه
الخطــوات الســهلة سيســمح لــك االســتمرار باســتعامل هــذا املصــدر
الثمــن بأمــان.
املصدرthesafetybloke.com :

كيكينيا تتمة صفحة ١

«يُنتظــر أن تتــزوج مئــة مليــون فتــاة يف العقــد املقبــل لكننــي أرى
مســتقبالً مختلفــاً لهــن .إين أرى وجوهــاً مبتســمة مليئــة بالنشــاط
والشــغف مســتعدة لتغيــر املجتمــع نحــو األفضــل.
تعتقــد كيكينيــا أن التعليــم ســوف يقــوي ويحفــز الفتيــات اليافعــات لتصبحــن
ممثــات للتغيــر يف مجتمعهــن وبلدهــن .فتــح املركــز أبوابــه يف أيــار مــن العــام
 ٢٠٠٩وفيــه حالي ـاً  ١٧٠تلميــذة يف صفــوف الرابــع إىل الثامــن .لقــد أصبــح املركــز
فســحة أمــل للفتيــات واألهــل يف إنوســاين.
«يُنتظــر أن تتــزوج مئــة مليــون فتــاة يف العقــد املقبــل لكننــي أرى مســتقبالً مختلفـاً

لهــن .إين أرى وجوهـاً مبتســمة مليئــة بالنشــاط والشــغف مســتعدة لتغيــر املجتمــع
نحــو األفضــل.
مــن بــن العديــد مــن الجوائــز العامليــة ،كُ ِّرمــت كيكينيــا يف العــام  ٢٠١٣بنيلهــا
وص ِّنفــت مــن
جائــزة حــق املــرأة العاملــي مــن قبــل مؤسســة األكرثيــة النســائية ُ
قبــل النســاء يف العــامل «كامــرأة ذات تأثــر» ودخلــت الئحــة قنــاة محطــة CNN
ألفضــل عــر أبطــال .كــا أُعطيــت « يف العــام  ٢٠١١مــن قبــل مجلــة نيــوز ويــك
وص ِّنفــت مــن بــن نســاء The
لقــب إحــدى «النســاء ال  ١٥٠اللــوايت يهــززن العــامل» ُ
 :100 Women Deliverاألشــخاص املعطائــن األشــد إلهامــاً للفتيــات والنســاء.
املصدرwww.kakenyasdream.org:
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املحافظة عىل البيئة

كيف تستعمل النفايات لتوليد الكهرباء

تشــكل النفايــات معضلــة كبــرة يف العــامل،
لكــن جهــود حديثــة تخطــط الســتعامل
النفايــات كمصــدر ذو فائــدة .إحداهــا هــو
تحويــل النفايــات إىل طاقــة كهربائيــة.
يوجــد حولنــا العديــد مــن األشــياء التــي
تســتطيع إنتــاج الحـرارة ،واملفاجــأة تكمــن
يف أن النفايــات هــي إحداهــا.

ال تهدر!
هنــاك الكثــر مــن النفايــات عــى الكوكــب
لدرجــة أن الكثــر مــن الــدول تنتهــي
بالتخلــص مــن نفاياتهــا يف الــدول األقــل
تطــورا ً .لكــن ميكــن اســتعامل هــذه
النفايــات لتوليــد الطاقــة لــذا إنهــا مصــدر
أصبــح يعتــر مفيــدا ً.
ميكــن تصنيــع الفيــول املســتخرج مــن
مــواد عضويــة مــن النفايــات املصنعــة،
الــذي ســيحل مــكان البنزيــن ويقلــل مــن
إنبعاثــات الكربــون عــى الكــرة األرضيــة
بنســبة  ٨٠باملايــة.

فوائد الغاز املستخرج من املواد العضوية
إن الغــاز املســتخرج مــن املــواد العضويــة
هــو غــاز منتــج مــن مــواد عضويــة.
يولــد بواســطة تفكيكــه بيولوجي ـاً لتوليــد
الكهربــاء .إنــه نــوع مــن الطاقــة الجديــدة
املســتعملة كث ـرا ً ،إنهــا مســتعملة رئيســياً
يف نطاقــي االســتهالك املنــزيل والصناعــي.
إن الغــاز املســتخرج مــن املــواد العضويــة
هــو خليــط مــن ثــاين أكســيد الكربــون
وامليثــان ،وهــو يصنــع مــن النبــات
باإلضافــة إىل النفايــات الحيوانيــة .يف
املنــزل ،يســتعمل الغــاز املســتخرج مــن
املــواد العضويــة بشــكل أســايس للطهــو.
إنــه يولــد تلوثـاً أقــل مــن الغــاز املســتعمل
تقليديــاً.
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ماكينة EGG
بإمكانــك البــدء بتحويــل نفاياتــك إىل طاقــة بصنــع ماكينــة ُ -EGGطاقــة مــن مولــد النفايــات
( .)ELECTRICITY from GARBAGE GENERATORبإمــكان هــذه اآللــة توليــد الطاقــة
الكهربائيــة دون إيــذاء البيئــة .مــن الســهل تصنيعهــا والجائــزة اإلضافيــة هــي أنــه بإمكانــك
إعــادة تدويــر نفاياتــك عوض ـاً عــن التخلــص منهــا .عــى أن تتأكــد مــن أنــك تســتعمل املــواد
العضويــة فقــط مــن نفاياتــك.

www.najicherfanfoundation.org

املصدرwww.ecopedia.com:

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

كيف أتذكر ناجي...

انظر إىل ما بعد الحائط
“الحيــاة جميلــة ،عليــك أن تعــرف
كيــف تعيشــها!”
يف العــام  ٢٠٠٤أنهــى ناجــي كتابــه نحــو حيــاة فاضلــة،
مجموعــة رســومات توضيحيــة وكلــات تجمــع حســه
الفكاهــي وخربتــه وفلســفته .يبــن هــذا الكتــاب رج ـاً ،بعــد
تجربــة مؤملــة وإصابــة دماغيــة ،عــاش بشــجاعة وموقــف
ذهنــي إيجــايب وعالقــة شــخصية مــع اللــه .لقــد اعتقــد أن
النــاس يســتمرون بالنمــو طيلــة حياتهــم عــن طريــق مواجهــة
تحديــات جديــدة .لقــد ركــز عــى النوعيــة ،ليــس فقــط إنجــاز
يشء مــا ،بــل إنجــازه جيــدا ً.
لطاملــا اعتقــد ناجــي بوجــود ناحيــة أكــر إيجابيــة للحيــاة
بالرغــم مــن كل يشء.
كتــب هــذا الكتــاب بطريقــة رســوم توضيحيــة ،ألن ناجــي
آمــن أنــه بإمكانــه الوصــول أيض ـاً إىل األوالد واملراهقــن مــن
خــال الصــور والفــن.
يف الرسم التوضيحي التايل تكلم ناجي عن ما بعد.
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وتركز3:5عىل الروحانيات والصحة .إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني قرائنا حول التحديات الصحية والحد
هي نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية
6:04 PM
3/9/10
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
ed eng.indd 22
مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
Virt Life Internet
لقد تم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أي معلومات غري دقيقة.
تود مؤسسة ناجي رشفان أن تنوه بعمل أفرادها املتفاين التطوعي وتخص بالذكر 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 ،روالن خوري ،وجميع املتطوعني امليدانيني الذين يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من خالل منشآتهم ،كنائسهم،
مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ.
هذه النرشة متوفرة باللغة العربية ،االنكليزية ،اليونانية ،االيطالية ،الدمناركية ،الفرنسية ،االملانية ،الربتغالية واالسبانية .إن إدارة مؤسسة ناجي رشفان االنسانية واملوظفني ممتنون
جدا ً لجهود رؤساء التحرير املتطوعني لرتجمة وتحرير هذه النرشة إىل لغات باألخص كرستينا مونفييل واألب كارلو بيويب للغة االيطالية ،ايزابيل بوغوسيان للغة اليونانية ،ليوبولدين
تيوفانوبولس للغة االملانية ،ماريا غوريت للغة الربتغالية ،مرييام صليبي للغة الفرنسية ،األستاذة ليديا والسفري اليخاندرو دياز للغة االسبانية ،رويل ليكامن للغة الدمناركية ،سوسن بشارة
للغة العربية.
الشرتاكاتكم املجانية ،تعليقاتكم واقرتاحاتكم ،الرجاء اإلتصال عىل هاتف 522221 )04( 961+ :؛ info@najicherfanfoundation.org
النارش :مجموعة CCM؛ مستشار التحرير :جورج ك رشفان؛ رئيس التحرير :كريستينا بيطار ضاهر؛ الرتجمة والتعريب :سوسن بشارة وسعاد جبور 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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