
  

People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION
املجلّد ٩ • العدد ٣٢

ميكن أن تبدو مشاعر الخسارة والحزن ساحقة وبال نهاية. قد تؤثر عىل الجهاز الهضمي، والقلب، وتجعلك 

تشعر باليأس. ميكن للشعور بالحزن أن يستمر لساعات، أليام، ألسابيع وحتى ألشهر. ميكن أن تستمر هذه 

املشاعر لفرتة طويلة، حتى إذا مل تفقد أي شخص عزيز.

كيف تتعامل مع الحزن؟ كيف تتعامل مع الخسارة؟ هذه أسئلة ال ميكن اإلجابة عليها بسهولة، فاإلجابة 

تختلف من شخص آلخر. ال يوجد شخصان يواجهان الحزن بنفس الطريقة. لذا عىل الرغم من أن معظمنا 

ميّر بإحدى املراحل الخمس، فلن نخترب جميعنا نفس الشعور، وال نفس الرتتيب. واالمر الجيد هو أّن هذه 

املشاعر لن تدوم إىل األبد- عىل الرغم من أنك قدتعتقد  بعدم الشفاء منها.

من  الناس  ويختربها  عاملية،  والحداد  الحزن  مراحل  إن 

ينتج  الثقافات.  من  العديد  وعرب  الحياة  مناحي  جميع 

أو فقدان عالقة وثيقة، أو  األفراد،  الحزن بعد مرض أحد 

موت كائن عزيز )إنسان أو حيوان(. هنالك خمس مراحل 

من الحزن، أول من اقرتحها كانت إليزابيث كوبلر روس عام 

1969 يف كتابها "املوت والوفاة".

عندما تقع الفاجعة، نقيض فرتات زمنية مختلفة لإلنتقال 

من  مختلفة  مبستويات  ونعربها  أخرى  إىل  مرحلة  من 

الحّدة. هذه املراحل الخمس ال تحدث برتتيب معّي. غالباً 

املوت  فكرة  تقبّل  إىل  التوّصل  قبل  املراحل  بي  نتنقل  ما 

بسالم. والكثري منا ال يتمتع برفاهية الوقت الالزم للوصول 

إىل املرحلة األخرية من الحزن.

إن موت أحد أحبائك، قد يكون مصدر إلهام لتقييم 
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من  مراحل  خمس 

الحزن والخسارة

الرفض والعزلة

الغضب

املساومة

الكآبة

التسليم  باألمر الواقع

لن  الحزن  يعانون  الذين  األشخاص 

ميّروا بالرضورة بنفس الرتتيب لهذه 

املراحل ولن يختربوها كلّها.

الناس، جميع  ودعم  إللهام  خلقت  املسيحي  اإلميان  يف  متجذرة  إخبارية  رسالة 

والدين. والعرق  الجنسية  عن  النظر  بغض 

لقد ُولِدنا ليسطع نورنا

ألصحة النفسية

مــع التعــامــل 
والحــزن  الفقــدان 

الناس  ويختربها   ، عاملية  والحداد  الحزن  مراحل  إن 
من جميع مناحي الحياة ، عرب العديد من الثقافات.

ي هذا العدد
�ف

فوائد الخوخ!
الفينول  من  هائلة  كمية  عىل  تحتوي  الخوخ  فاكهة 
وفالفونويدس التي تقّدم مجموعة رائعة من الفوائد الصحية.

رسالة الميالد 2017
دور  املستشفيات،  يف  الخريية  ناجي رشفان  مؤسسة  جالت 
األيتام ودور رعاية املسني لإلحتفال مبيالد السيد املسيح مع 

من هم بعيدين قرساً عن منازلهم.

جعل الطرقات أك�ث أماناُ للدراجات النارية والدراجات الهوائية
تشّكل الدراجات النارية والدراجات الهوائية نسبة عالية من 

الحوادث املميتة والخطرية.

إحم البيئة إنطالقاُ من بيتك
داخل  من  للبيئة  بطالُ  تصبح  أن  ميكنك  بسيطة  بتغيريات 

منزلك.

www.najicherfanfoundation.org
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للخوخ فوائد صحيّة عديدة، منها، تسهيل عملية الهضم، تخفيف عوارض 

الرشح، تحسي املناعة ضّد اإللتهابات واملشاكل املرتبطة بالكآبة. تعترب هذه 

الفواكه من أقوى مضادات األكسدة، فهي تساعد عىل تجّنب أمراض كثرية 

منها ترقّق العظام، الضمور البقعي، الرسطان، السكري والبدانة. كام وتساعد 

يف تخفيض نسبة الكوليستريول للحفاظ عىل قلب سليم. باإلضافة إىل أن 

الخوخ يساعد يف تحسي اإلدراك، يعّزز املناعة، يحّسن صحة الخاليا، يحافظ 

عىل التوازن الكهربايئ، يحافظ عىل سالمة الجهاز العصبي، يساعد عىل العناية 

بالبرشة وتجنب تخّث الدم.

ما هو الخوخ؟

الخوخ )الربقوق( هو فاكهه لذيذة والعصيدة التي تنتمي إىل جنس برونس 

فهي  والنكتارين.  واملشمش  الخوخ  أيضا  تشمل  التي  الوردية  عائلة  من 

موجودة يف ألوان وأشكال متنوعة مع أكث من 2000 نوع مختلف.

تنقسم فاكهة الربقوق )الخوخ( إىل ثالث مجموعات:

 )Prunus domestica( األوروبية-اآلسيوية

)Prunus Salicina(  اليابانية

)Prunus insititia( ودامسون

رصبيا  املتحدة،  الواليات  تليها  الربقوق،  يف  الرائدة  الحاصدة  هي  الصي 

ورومانيا. والية كاليفورنيا األمريكية تنتج أكرب كمية من الربقوق. باإلضافة إىل 

أكلها طازجة، ميكن للربقوق أن تؤكل مجّففة أو معلّبة. يشار إىل هذه الثامر 

باسم الربونس.

ارتفاعها حوايل 15-10 مرت  نفضية صغرية يصل  الربقوق عىل أشجار  تنمو 

وتحمل مثار ذات خصائص مختلفة بحسب بلد املنشأ. فهي عبارة عن فاكهة 

ذات نواة حجرية وحفرة ناعمة من جانب واحد. كام تحتوي عىل لّب غّض 

الجلد  لون  يختلف  قد  القرمزي.  األحمر  إىل  القشدي  األصفر  بي  يتفاوت 

الخارجي بشكل كبري من األصفر أو األحمر الداكن إىل األرجواين أو األسود.

القيمة الغذائية للخوخ

يحتوي الربقوق عىل مجموعة متنوعة من املكّونات الصحيّة والفيتامينات 

واملعادن. فهي مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامي A، وفيتامي C )حمض 

األسكوربيك(، وحمض الفوليك، وفيتامي )K( )phylloquinone( كام أنها 

  B6 النياسي،   B3 ريبوفالفي،   B2 )الثيامي(،   B1 للفيتامي  جيد  مصدر 

alpha- وفيتامي 

 .)tocopherol(E

املعادن  تشتمل 

واملغنيسيوم  والفوسفور  والفلورايد  البوتاسيوم  عىل  الربقوق  يف  املوجودة 

والحديد والكالسيوم والزنك. كام أنها توفر األلياف الغذائية وهي منخفضة 

السعرات الحرارية وخالية من الدهون الضارة.

الفوائد الصحية للخوخ
هي غنية مبجموعة هائلة من الفينول وفالفونويدس التي توفر مجموعة 

رائعة من الفوائد الصحية.

خصائص مضادات لألكسدة
 cryptoxanthin ،ومغّذيات حيويّة مثل اللوتي C يحتوي الربقوق عىل فيتامي

zeaxanthin ، neochlorogenic ، وحمض الكلوروجينيك. هذه املكونات 

التي  األرضار  منع  يف  وتساعد  كام  فّعالة  لألكسدة  مضادة  خصائص  ذات 

تسببها ذرّات األكسجي التي تسمى ذرّات سوبرأوكسيد األنيون. ميتد التأثري 

الوقايئ للفينول املوجود يف الربقوق عىل تأثريه الوقايئ عىل الدهون األساسية 

يف الخاليا العصبية واألغشية الخلوية ضد أي إصابات ناجمة عن اإلجهاد 

التأكسدي.

عالج البدانة
مستخرجات الربقوق فّعالة يف عالج السمنة وغريها من املضاعفات املرتبطة 

داخل  املوجودة  البندقة  استهالك  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  بالبدانة. 

إىل وجود  األيض، ويرجع ذلك  الحجرية يساعد يف محاربة متالزمة  النواة 

املركبات الناشطة بيولوجيا. إن مركبات الفالفونويد واملكّونات الفينولية مثل 

األنثوسياني وأحامض الكلوروجينيك وكويرسيتي وكاتشينات املوجودة فيها 

متارس تأثريات مضادة للسمنة واللتهابات الخاليا، مبا يف ذلك الخاليا الدهنية، 

كام تساعد للوقاية من املشاكل املرتبطة بالبدانة مثل اضطرابات الكوليسرتول 

والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية.

السيطرة عىل مرض السكري
للربقوق تأثريات مضادة للسكر و يساعد يف مكافحة مرض السكري. وقد 

أظهرت الدراسات أن استهالك هذه الفاكهة يساعد يف الحد من مستويات 

الجلوكوز ومعّدالت الدهون الثالثية يف الدم. توفر الفالفونويد املوجودة يف 

الربقوق تأثريات وقائية ضد مقاومة األنسولي وتساعد عىل تعزيز الحساسية 

لألنسولي يف الجسم.

الخوخ المتابعة عىل صفحة 6

مقتطفات مطبوعة بإذن التغذية

آه! يا لفوائد الخوخ!
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بعثة عيد الميالد 2017
نشاطات مؤسسة ناجي رشفان الخريية

، قام متطوعون من مؤسسة ناجي رشفان  التوايل  الثامنة عىل  للسنة 
بريوت  يف  املسني  رعاية  ودور  األيتام  ودور  املستشفيات  يف  بجولة 
وجبل لبنان خالل شهر كانون األول يف مهمة هامة واحدة - االحتفال 

بعيدامليالد مع من هم غري قادرين عىل االحتفال بالعيد يف املنزل.

كانت فرصة لإلحتفال بالعيد بالهتاف والرتانيم والصلوات امليالدية مع 
الرعاية  وفرق  األطباء  املمرضات،  وعائالتهم،  املرىض  املسني،  األيتام، 

الطبية التي تعمل خالل عيد امليالد!

أبرشية  من  رشفان  روجيه  األب  مع  رشفان  ناجي  مؤسسة  تعاونت 
بريوت، األب إييل خليل، واألب فالنتينو غول.

امتألت األماكن التي زرناها بالصلوات والرتانيم امليالدية التي أعادت 
الفرح واألمل إىل قلب كل مريض ويتيم زرناه، وقد تّم توزيع الصلوات، 

الشوكوالتة، الحلويات والهدايا عىل الجميع.

قصصهم  إىل  استمعنا  لقد  برؤيتنا.  جداً  سعداء  كانوا  السن  "كبار 
وذكرياتهم، فمن بينهم من ال يتلّقون زيارات من أفراد عائلتهم." قال 

األب روجيه.

"إنه أحد أجمل أيام العيد. استطعنا إدخال الفرح والرسور اىل قلوبهم، 
العيد  وروح  املسيح  حب  شاركت  ألنني  بكثري  أسعد  كنت  لكنني 
معهم". قالت ريتا أبو جوده من فريق مؤسسة ناجي رشفان الخريية.
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هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟
أُنِشَئت مؤّسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي. هدفنا األسايس هو تسبيح الله من 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

مقتطفات مطبوعة بإذن

جعل الطرق أكرث أمانًا للدراجات النارية 
والدراجات الهوائية

إن عدد الدراجات النارية والدراجات الهوائية يف ازدياد، خصوصاً يف املدن، فهي توفر حالً لإلزدحام 
املروري، مشاكل مواقف السيارات والتكلفة العالية للملكية الخاصة للسيارات.

يتنقلون عىل  الذين  الشباب  إىل  القوة  العالية  النارية  الدراجات  بي سائقي  املستخدمون  يتنوع 
السيارات عىل  عدد هذه  ارتفع   ،  2010 إىل   2001 بي  ما  املمتّدة  الفرتة  يف  الهوائية.  الدراجات 
الطرقات األوروبية بنسبة ٪48 ، حيث استقر الرقم عىل حوايل 34.5 مليون سيارة بي عامي 2010 

و 2013.

لكن قابلية اإلصابة موجودة

السالمة عىل الطرقات

وغري  استقرارا  أقل  والهوائية  البخارية  الدراجات 
مرئية، وال توفر حامية مثل السيارات. وهي تسبّب 
الحوادث املميتة والخطرية بشكل مبارش، ومعظمها 

يف املدن وبنسة عالية.

فعىل سبيل املثال، عام 2013، قتل أكث من 4,700 
راكب دراجات يف االتحاد األورويب. تشكل الوفيات 
النارية ٪15 من جميع الوفيات عىل  يف الدراجات 
الدراجات  يف  املوت  نسبة  تبلغ  حي  يف  الطرقات، 
من   18٪ حوايل  معا  وميثالن   .3٪ حوايل  الهوائية 
الوفيات عىل الطرقات - رغم أنها ال متثل سوى 11٪ 

من مجموع املركبات.

ec.europa.eu :املصدر
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"إليك اي رب جلأت،
فال جتعلين مدعاة للخجل.

بربّك أنقذين،
وبصالحك حّررين،
إستمع إيّل وأنقذين،

كن صخريت وملجأي األمني،
جّنين ألّنك عّزيت وحصين.

خّلصين اي رب،
 من قبضة الشرير وقساة القلوب.

)مزمور 71: 1-4(

إنضم إلينا لتصلك

أخبارنا ورسائلنا امللهمة

 Like اليومية! إضغط

عىل صفحتنا عىل الفيسبوك!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation
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بك  الخاص  بالجزء  تقوم  أن  ميكنك 

لحامية البيئة دون مغادرة املنزل.

إن عيش منط حياة صديق للبيئة هو أكث أهمية مام تعتقد. أرضنا 

الغالية مليئة بالجامل الطبيعي واملوارد الطبيعية الحيوية ، وإذا قام كل منا 

بدوره، ميكننا أن نتأكد من أن األجيال القادمة ستكون قادرة عىل التمتع 

بكل ما قمنا به.

لدينا مشكلة تلوث خطرية تتهّدد عاملنا اليوم. نحن نستهلك كمية هائلة 

من الوقود املستخرج، الذي ينتج غازات ضارة عند حرقها. نحن منأل أراضينا 

نحن  كبري.  لخطر  الربية  الحياة  يعرض  الصناعية، مام  والنفايات  بالقاممة 

نقطع الغابات بشكل أرسع مام ميكن أن تنمو من جديد. وهذا مثال صغري 

عن الخطر الذي يتهّدد لبيئة اليوم.

لحسن الحظ، االنتقال إىل اللون األخرض أصبح أمرًا سهالً، وال يكلّفك يشء 

أمر سهل، غري  التلوث، وهو  من  خالية  حياة  أسلوب  تتبّنى  أن  املال  من 

باهظ الثمن، وال يجرّدك من وسائل الراحة املعتادة. كل ما عليك القيام به 

هو إجراء بعض التغيريات البسيطة.

أفضل 

جزء؟ ميكنك إجراء هذه التغيريات بكّل راحة من 

منزلك الخاص، فتصبح بطاًل إيكولوجيًا وأنت ترتدي مالبس النوم.

beliefnet.com :املصدر

كل  ففي  الوفاة.  تجاه  الخاصة  مشاعرك 

مرحلة، ينبثق خيط من األمل:

 ما دام هناك حياة، هناك أمل. وطاملا هناك أمل، هناك حياة.

متاًما  عادي  أمر  الرتتيب، وهو  بنفس  الحزن  مراحل  يواجهون  ال  الناس،  معظم 

وطبيعي. عليك أن تفهم أنه ليس من الرضوري أن متر عرب كل واحدة منها. بل 

إنّه ملن املفيد أن تنظر إليها كمرشد يف فرتة الحزن- فهي تساعدك عىل متوضعك 

واستيعاب مكانك يف هذا السياق.

سوف  الناس  بعض  مختلف.  بشكل  يحزن  منا  واحد  كّل  أّن  تتقبّل  أن  عليك 

آخرون  سيخترب  ظاهريا.  عاطفيي  ويكونوا  أكتافهم  عىل  انفعاالتهم  يحملون 

حزنهم من الداخل، وقد ال يبكون. قبل الحكم، يجب أن تخترب الحزن، ألن كل 

شخص سيختربه بشكل مختلف.

psychcentral.com :املصدر

الحزن تكملة الصفحة 1

مقتطفات مطبوعة بإذن

٧ طرق لحامية 
البيئة من املنزل

السالمة عىل الطرقات

أطفئ سخان املياه

بّدل املصابيح القدمية

إعزل املياه الساخنة

إقتصد يف الثالجة الخاصة بك

تحّول إىل ما هو إلكرتوين

أقتل مصايص الطاقة داخل املنزل

قم بإعادة التدوير

إعنت باألرض
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Osteoporosis  يحمي من الـ
استهالك الخوخ املجفف يعزز النشاط االبتنايئ واملضاد للـ 

الحفاظ عىل صحة جيدة  الذي يساعد يف   ،  resorptive

والروتي  الكافيي  حامض  مثل  الفالفونويدس  للعظام. 

يساعد يف تثبيط تدهور أنسجة العظام ومنع ترقّق العظام 

عند النساء بعد سن اليأس. أّما البوليفينول والبوتاسيوم 

العظام،  تكوين  يحّفز  املجّفف،  الخوخ  يف  املوجود 

الناجم عن  العظام  ترقّق  ومنع  العظام،  كثافة  تحسي 

نقص هرمون املبيض. وقد أثبتت األبحاث أن االستهالك 

كثافة  استعادة  يف  يساعد  املجفف  للخوخ  املنتظم 

العظام التي فقدت بالفعل بسبب الشيخوخة.

مساعد يف عملية األيض
يعترب الربقوق مصدر جيد لأللياف الغذائية ومكّونات 

السوربيتول والـ  isatin، التي تساعد يف تنظيم الجهاز 

الهضمي. بحسب األبحاث، للخوخ املجفف فعالية كبرية 

يف عالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل اإلمساك باملقارنة مع غريها من 

العالجات مثل قرش السيلليوم. التأثري امللّي للسوربيتول والـisatin  يشّجع 

عىل إفراز السوائل يف األمعاء وتعزيز كفاءة تدفق املخلّفات عرب القولون.

تحسني اإلدراك
أظهرت الدراسات أن الفالفونويد املوجود يف عصري الربقوق هي فّعالة يف 

توفري الحامية ضد الضعف االدرايك املرتبط بالعمر. تساعد هذه املغّذيات 

النباتيّة املفيدة، يف الحد من التهابات املناطق العصبية املسؤولة عن تحسي 

وظائف التعلم والذاكرة. كام يساعد االستهالك املنتظم للخوخ يف الوقاية 

الزهامير  أمراض  مثل  بالعمر  املرتبطة  النفسية  العصبية  االضطرابات  من 

والباركنسون.

الحفاظ عىل النظام العصبي الصحي
يحتوي الربقوق عىل فيتامي ب 6 ، الذي يساعد يف انتقال اإلشارات العصبية 

ويساعد يف األداء السلس للجهاز العصبي. كام أنها تساعد يف النمو الطبيعي 

للدماغ وتساعد يف تكوين املزاج املؤثر عىل الهرمونات. يساعد الرتيبتوفان، 

وهو حمض أميني موجود يف الربقوق، يف إنتاج الناقل العصبي السريوتوني، 

والذي يلعب دورا هاما يف تحسي النوم والشهية والرتكيز.

حامية صحة القلب
قدمت األبحاث أدلة داعمة عىل أن تناول الخوخ املجفف بانتظام يساعد 

يف الحفاظ عىل سيولة الدم يف الرشايي، ماّم يساعد يف الوقاية من مختلف 

االضطرابات  القلبية، مبا يف ذلك تصلب الرشايي والحد من فرص اإلصابة 

باألزمة القلبية والسكتة الدماغية.

تحفيز املناعة
الربقوق مفيدة يف تعزيز الدفاع املناعي للجسم بفضل احتوائه عىل نسبة 

عالية 

يحّفز  الذي   ،)C( الفيتامي  من 

الرشقي  الخوخ  أن  األبحاث  أظهرت  وااللتهابات.  للعدوى  الجسم  مقاومة 

يحتوي عىل مكونات مناعية تحفز إنتاج أكسيد النيرتيك يف الجسم، وتعّوق 

الورم الخبيث للخاليا الرسطانية، وهي ذات قيمة صحية للوقاية من أمراض 

مختلفة.

تنظيم مستويات الكوليسرتول
الخوخ املجفف أو الخوخ يساعد يف الوقاية من ارتفاع الكوليسرتول يف الدم 

ونسبة الدهون يف الدم. بحسب دراسة مقارنة، أثبتت تفّوق الربقوق عىل 

والكوليسرتول يف  للبالزما  الحفاظ عىل مستويات صحية  العنب يف  عصري 

للقلب عن طريق خفض  وقايئ  تأثري  ذات  ألياف  يحتوي عىل  الكبد، كام 

.)HDL( ورفع مستويات الكولسرتول الجيد )LDL( الكولسرتول الضار

خسارة الوزن
تشري األبحاث التي أجرتها جامعة ليفربول إىل أن تناول الخوخ كجزء من 

النظام الغذايئ ميكن أن يؤدي إىل ترسيع فقدان الوزن.

تعزيز صحة الخاليا
يحتوي الربقوق عىل املعادن األساسية مثل الحديد والنحاس ، والتي تساعد 

يف تكوين خاليا الدم الحمراء وتسهل تنقية الدم والدورة الدموية الصحية. 

النحاس يعمل كمضاد لألكسدة، وهو رضوري لصحة األعصاب ويساعد يف 

تكوين الكوالجي. استهالك النحاس يساعد أيضا عىل امتصاص الحديد ومينع 

أمراض مختلفة مثل فقر الدم و هشاشة العظام.

إبعاد القلق
الدراسات  قدمت  القلق.  من  الحد  يف  يساعد  للربقوق  املنتظم  االستهالك 

أدلة داعمة بشأن تأثريات مزيل القلق وخواص مضادات األكسدة لألحامض 

الخوخ تكملة صفحة 2
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الكلوروجينية املوجودة يف الخوخ، والتي تساعد يف عالج السلوكيات املرتبطة 

بالقلق واألرضار الناجمة عن اإلجهاد التأكسدي.

عالج االنفلونزا
وقد  أ.  األنفلونزا  فريوس  يسببها  التي  العدوى  ضد  فعال  الياباين  الربقوق 

أظهرت الدراسات أن عصري الخوخ الياباين املركّز يحتوي عىل جزيئات تشبه 

أ  يسببها فريوس  التي  االلتهابات  التي تساعد يف كبح ومعالجة  اللقاحات 

األنفلونزا البرشي.

مفيدة خالل فرتة الحمل
من  العديد  وفرة  بسبب  الحمل،  أثناء  مفيدة  الربقوق  منتجات  تعترب 

الفيتامينات واملعادن. هذه املكونات املفيدة رضورية للنظر، لتطوير العظام 

واألنسجة، لصحة الخاليا عند األم والجني. فاأللياف املوجودة يف هذه الفاكهة 

النظام  الربقوق كجزء من  إدراج  الهضم. إن  متنع اإلمساك وتحسن عملية 

عىل  ويحافظ  العدوى  أنواع  مختلف  مكافحة  يف  يساعد  املتوازن  الغذايئ 

الصحة العامة. ومع ذلك، يجب عىل املرء توخي الحذر بشأن اختيار عصائر 

الربقوق املتاحة تجاريا ألنها قد تحتوي عىل كميات كبرية من السكر.

الوقاية من الرسطان
ثبت أن مستخلصات الربقوق مفيدة يف عالج الرسطان. وقد أظهرت الدراسات 

أن الـ epicatechin ، املوجود يف الربقوق، يساعد يف تثبيط منو وانتشار الخاليا 

الرسطانية الخبيثة، ويدفع إىل موت مربمج للخاليا الرسطانية يف كبد اإلنسان 

أو رسطان الكبد. فهي غنية مبضادات األكسدة واملغذيات النباتية، مبا يف ذلك 

حمض الكلوروجينيك والنيو-كلوروجينيك الذي له تأثري عالجي عىل خاليا 

رسطان الثدي، دون اإلرضار بالخاليا السليمة يف الجسم.

الحفاظ عىل توازن الذبذبات الكهربائية
الجسم  وأنسجة  الخاليا  ميّد  وهو  البوتاسيوم،  عىل  الربقوق  يحتوي 

باأللكرتوليت. كام وأّن البوتاسيوم يساعد يف تنظيم تقلّصات العضالت وتوازن 

الحمض األسايس يف الجسم.

العناية بالبرشة
الربقوق غني بفيتامي س، باإلضافة إىل مضادات أكسدة أخرى، والتي تساعد 

يف الحفاظ عىل برشة شابة، صحية ومشعة. ويساعد أيضاً يف الحد من البقع 

تستخدم  للشيخوخة.  مضادة  مغذيات  وجود  بسبب  والتجاعيد  السوداء 

بالبرشة مثل غسول  العناية  العديد من منتجات  الربقوق يف  مستخلصات 

الوجه ومجموعات العناية بالوجه.

منع الضمور البقعي
يحتوي الربقوق عىل فيتامي أ وبيتا كاروتي، مام يحافظ عىل صحة البرص 

ومنع ظهور البقع املرتبط بالعمر. الكاروتينات، اللوتي والزيكنثي املوجودة 

فيهام توجد يف أنسجة الشبكية لشبكة العي وتوفر الحامية من األرضار التي 

تسببها األشعة فوق البنفسجية.

منع تخرّث الدم
الربقوق أوالخوخ يحتوي عىل فيتامي ك، الذي يساعد يف تخث الدم الطبيعي 

ويحسن صحة العظام. فنقص الفيتامي ك يف الجسم يؤدي إىل نزيف الدم 

ومخاوف صحية أخرى مثل ترقّق العظام.

استخدامات الخوخ يف الطبخ
يستخدم الربقوق عىل نطاق واسع يف الطبخ لنكهته الحلوة والحامضة يف 

ميكن  كام  طازجة  بأكلها  االستمتاع  وميكن  الطيّبة.  رائحته  عن  فضال  آن، 

إضافتها أيًضا إىل الحلويات واملرىب والهالم. يستخدم عصري الربقوق يف تحضري 

املرشوبات الكحولية، وهو مثايل يف تعبئة رقائق الحبوب والحلويات. تشتهر 

صلصة الربقوق يف املطبخ الهندي ويقدم مع الخبز الهندي املحشو. كام ميكن 

إضافته كبهار مع رشائح اللحم.

استخدامات اخرى
الفم  الفاسدة وقروح  تم استخدام أزهار الربقوق تاريخياً يف عالج األسنان 

واللثة املؤملة. فهي عنرص فعال يف تصنيع غسوالت الفم وتساعد يف عالج 

رائحة الفم الكريهة وتخفيف التهاب الحلق.

organicfacts.net : املصدر

كيفية اختيار وتخزين 
الربقوق؟

الخفيفة،  البيضاء  املشحة  ذات  الخوخ  إنتِق 
مام يدل عىل عدم بلوغها. تجنب الطرية مع 

رّضات.

الربقوق الناضج الجاهز لألكل يتحّمل القليل 
من الضغط وله رائحة طيبة. 

ميكن تخزين الخوخ يف الثاّلجة.

كيس  يف  الصلب  بالربقوق  االحتفاظ  ميكن   
ورقي ضمن درجة حرارة الغرفة حتى تنضج 
كام ميكن حفظها يف درجة حرارة الغرفة لبضعة 

أيام.
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المشاعر
أن  األعصاب  علم  كشف  وقد  أحاسيسنا.  تحرك  مشاعرنا  أن  قرأت  قد  كنت 
اإلحساس والفكر مرتبطان. فإن تناحر املنطق واإلحساس، ربح اإلحساس دامئاً. 
ومرّد هذا يعود اىل أن شعورنا يتحكم بخياراتنا عىل الرغم من أننا نرغب يف أن 
نكون  نتهرّب من مشاعرنا حتى عندما  أن  نستطيع  نبدو عقالنيي.  ونحن ال 

عقالنيي.

 فاإلحساس والفكر مرتبطان.

 واألفكار تصبح كلامت.
 والكلامت تصبح أفعااًل.
 واألفعال تصبح عادات. 
والعادة تصبح طابعاً. 
والطابع يشكل مصرينا.

أقرأ كتاب ”النبي“ لجربان خليل  ً شيئا عن الحب والزواج فيام كنت  تعلمت 
جربان. لقد أدركت من خالل كلامته أن الحب ليس بغراء سحري يجمع الناس 
مع بعضهم. ذلك أن اإلنسان بحاجة إىل أن يحافظ عىل مساحته الخاصة. وعىل 
سبيل املثال، ال ميكن لكل من شجرة األرز وشجرة القيقب أن تنمي الواحدة يف 
ظل األخرى. وأوتار الغيتار مفرّقة ولكنها تخلق نغامً جميالً مع بعضها. واألمر 
واحداً. ميكن  يصبحا شخصا  أن  إىل شخصي. ال ميكن لشخصي  بالنسبة  سيّان 
للواحد منهام أن ميأل كأس اآلخر ولكن ليس من الرضوري أن يتشاركا الكأس 
عينه. كام ميكن ألحدهام أن يعطي اآلخر لقمة خبز ولكن ليس من الرضوري أن 
يتشاركا اللقمة عينها. واآلن، فكروا يف دعائم املعبد. األعمدة تدعم املعبد عىل 
شخصي.  بي  الحب  إمكانية  هي  وكذلك  بعضها.  عن  بعيدة  أنها  من  الرغم 
غراء  يكون  أن  الرضوري  من  وليس  شخصي  بي  كمحيط  يكون  قد  فالحب 

يجعهام معاً. فاملشاعر هي لغة الروح.

نكون  أن  نتخذه هو  قرار  وأسوأ  الصحيح.  القرار  نتخذه هو  قرار  أفضل 

مسؤولني  ونكون  قراراً  نتخذ  ان  علينا  أنه  تحديدا  يعني  مام  مرتددين. 

علينا  يصعب  سوف  فوراً.  القرار  مع  نتعامل  وأن  للمساءلة  ومستعدين 

الترصف ومتابعة أعاملنا إن كنا مرتددين أو حائرين يف اتخاذ قراراتنا. وقد 

علّمني املايض أن "أكون هادئا وأنتقم". أما تجارب الحارض فعلمتني "أن 

ال أنتقم بل أن أكون متسامحاً وأميض قدماً".

عندما أشاهد أحداً يبيل بالًء حسناً أقول لنفيس أنا أيضاً أستطيع أن أفعل 

اليشء عينه. ويف الواقع، ال يدخل هذا الفعل حّيز التنفيذ إاّل عندما أفعله. 

فأّوالً، أتعلّم، ثم أفهم، ويف النهاية أحفظ. فاتخاذ القرار يتطلب استقراراً يف 

عملية التفكري. وإن كنت خرّياً مع نفيس، كذلك أكون مع غريي. فأحاسب 

نفيس عىل ما اقرتفته يف حيايت.

مقتطفات من كتاب ناجي رشفان:

 "كتّيب يجمع أفكاراً وكتابات ملهمة"

كيف أتذكر ناجي...

صنع القرار


