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> الحياة يف املانيا

الحفاظ عىل املوارد الطبيعية:

املياه ،الكهرباء ،الوقود ،املواد الخام ،املواد الغذائية والتدفئة

رمبا الحظت بالفعل كيف يستثمرون األملان الكثري من الوقت واملال من اجل حامية البيئة .هذا اإلستثامر يتجسد
يف الحياة اليومية وهو جزء من املانيا .ألهمية هذا املوضوع يريد الرفيق األملاين ان يتطرق لبعض األمور االساسية:
املوارد هي باألساس مواد خام ،مثل الفحم والغاز واملياه أو غريها من املواد.هذه املوارد ليست النهائية اي انها لن
تتوفر بشكل دائم وبالتايل ميكن أن تكون نادرة .بالحفاظ عىل هذه املوارد نستطيع توفري الكثري من املال.
األشخاص الذين يحافظون عىل املوارد ،هم يعملون عىل التفكري بأبنائهم واحفادهم
الذين سيجدون كوكب صالح للعيش يف املستقبل .كام ان هذا يُنسب للجذور
املسيحية يف أملانيا وأوروبا :فأن الله اعطانا هذه األرض ووثق بنا ،ونحن علينا ان
نتعامل معها بكامل املسؤولية.
باإلضافة عىل ذلك ،فإن الكتاب املقدس أردنا أن نتقاسم حاجاتنا مع الناس الذين
ميلكون القليل .وللمشاركة اساسيات مهمة ،فأنك ال تستطيع مشاركة احد شيئًا إن
كامل .لذلك نحن ننصح بالحفاظ عىل
مل تكن انت محافظ عليه وتتحمل مسؤوليته اً
املوارد ،حيثام كان ذلك ممكنا وأولئك الذين يفعلون هذا يتم تقديرهم واحرتامهم
بشكل كبري يف املانيا.

توفري املوارد – الكهرباء والتدفئة

العديد من األفكار لتوفري الكهرباء هي افكار بسيطة ومنطقية ،ورمبا انت تعرف وتعمل بها ايضً ا :من املستحسن
عىل سبيل املثال ،إطفاء اإلضاءة عندما ال تحتاج إليها.

الغلية الكهربائية
غلية اليد لتسخني املاء عىل موقد الغاز او الكهرباء فيستحسن ان تستخدم اّ
إذا كنت تستخدم اّ
فبذلك انت توفر الكثري من الطاقة .إذا كنت تطبخ الطعام يف طنجرة او وعاء صغري فيكون من األفضل ان تستخدم
االسطوانة الغازية او رأس املوقد املناسب لحجم الوعاء وليس اكرب من حجمها ليك
توفر طاقة قدر اإلمكان.
ميكن يف معظم املواقد ان تطفئ اسطوانة املوقد قبل ثالث دقائق عىل األقل من
نهاية الطبخ واستخدام الحرارة املتبقية .بالنسبة للشواحن فتستطيع ان تخرجه
من الكهرباء عندما متتلئ بطارية الجهاز وال تعد تحتاج للكهرباء بدلاً من ان تبقي
الجهاز الخليوى مثلاً طوال الوقت بالكهرباء .كذلك التلفزيون فأنه من األفضل ،عىل
سبيل املثال يف الليل ان تفصله عن الكهرباء ،هذا يوفر الكثري من الكهرباء.
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كام ننصحك ايضً ا ان تحاول ان توفر يف التدفئة .بالطبع ال يجب عليك ان تتجمد
داخل املنزل ليك توفر بل عليك ان تشعر باالرتياح والدفئ يف البيت لكن يُنصح
ايضً ا ان نرتدي حتى يف البيت سرتة دافئة وحذاء بيتي بدال من تشغيل التدفئة عىل
اقىس درجة .فهذا األمر غري صحي .دعونا نرشح لكم كيفية عمل التدفئة .بعض
األجهزة مثلاً تقوم بتنظيم درجة الحرارة بشكل مستقل .اخفضوا درجة الحرارة ،إذا
كنتم ستقضون وقتًا طويلاً خارج املنزل.
ليك ال يكون الهواء خانق ورطب ينبغي عليك تهوئة املكان من وقت آلخر .ليس
من الجيد أن تكون النافذة مفتوحة بشكل دائم فمن املستحسن ان تفتح النافذة ع ّدة م ّرات يف اليوم لدقائق
قليلة عىل ان تبقيها مفتوحة كل الوقت .وهذا ما يسمى بالتهوئة .تقوم بتخفيض جهاز التدفئة لدقائق معدودة
وتفتح النافذة الدخال هواء جديد ونقي وبعدها ترفع حرارة الجهاز مرة اخرى بعد اغالق النوافذ.

حفظ املوارد – املياه واملواد الكيميائية

إذا كان لديك اإلمكانية فيجب عليك غسل الثياب فقط عندما تحصل عىل كمية
ثياب كافية لتدوير غسلة كاملة اي مبعنى ان متتلئ الغسالة بالثياب .اليشء نفسه
ينطبق عىل غسل الصحون ،تجنب تدفق املاء إن أمكن .األطباق ميكن تنظيفها
بشكل جيد ج ًدا يف حوض مملوء باملاء.
حاول عندما تنظف أسنانك أو عند االستحامم ان تستعمل كمية املاء التي انت
فعلاً بحاجة لها فقط اي ان تتجنب تبذير املاء بدون سبب .حتى يف مواد التنظيف،
منظفات الغسيل ،وصابون االستحامم ،وما ميكن أن تستخدم من مواد فحاول ان
توفر بها قدر ما استطعت فإن هذا يساهم يف حامية البيئة وتوفري املال.

الغذاء ومالحظات أخرى

حتى الغذاء هو مورد غري متوفر بشكل ال نهايئ.ولكن أيضا ليس عليك ان تتقيد ،ففي أملانيا ميكن ألي شخص أن
يكون راضيا وشب ًعا ،ونحن ممتنون لذلك .لكن ميكنك التوفري حيث ان تشرتي فقط ما تحتاج إليه فعال من كميات.
كام أن السوبر ماركت يقدم يف األسبوع املقبل األشياء التي تحتاجها للعيش وهذا فقط ليك نتجنب إلقاء األكل
والغذاء.
إذا كنت بحاجة ملعلومات أخرى ،بإمكانك ان تستفرس يف مراكز اإلستهالك أو ان تسأل من أدلّك عىل الرفيق
األملاين .ميكنك ايضً ا ان تبحث عن كنيسة تتواجد بالقرب من بلدتك حيث تجد اصدقاء مسيحيني يرغبون
مبساعدتك.
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