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يعد الكبد من أكـثر أعضاء اجلسم نشـاطا كما يعد ثاني
ـهام فـهـو يقـوم بـدور كبـير في أعـضائه من حـيث تـنوع ا
تـنظـيم الـسـكر في الـدم و تـخـليص اجلـسم من اإللـتـهاب
ـســؤول عـن تــنـظــيـم الــدهـون و تــوزان بــعض كـمــا أنـه ا
الـهرمـوناتى و يـلـعب دورا مسـاعـدا في عمـلـية الـهضم و
ــتـعــددة له قــد بــكـون أكــثـر بـســبب كل هــذه الـوظــائف ا
عرضة من غيره لتراكم السمـوم و فيما يلي مجموعة من
األطـعـمـة الـتـي تـعـمل عـلى تـطـهـر الـكـبـد و تـخـلـيـصه من

السموم:
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اجلزر من قـائمـة األطعـمة الـتي حتتـوي على نـسب عـالية
سؤول عن تـنظيم الـسكر في الدم و من البيـتا كاروتـ ا
التخلص من إلتهـابات اجلسم فهو مصـدر جيد للطاقة و
كن دمجه بسهولة مع األنظمـة الغذائية من أجل تطهير

الكبد.
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يـعــمل الـثـوم عـلى تـطـهـيــر الـدم إذ يـحـتـوي عـلى كـمـيـات
كبيرة من األليس و الـسيلينيوم الـتي تساعد في تطهير
الكبد و تـعمل كمسـاعد للكـبد للقـيام بوظائـفه ألنها تعمل

اته و إخراج السموم منه. على تنشيط أنز
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كن تـناول الـليـمون بـطريـقة األكل أو الـعصـير من أجل
C تطهير الكبد فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتام
مـضـاد األكـسدة و ال يـعـمل الـلـيمـون عـلى تـطـهيـر الـكـبد
ـرارة احلـهــاز الـهـضـمي و فــحـسب بل تـطــهـيـر الـكــلى ا
ـكن تـنـاول عـصـيـر نـصف لـيـمـونـة عـلى الـرئـتـ كـذلك 

اء الساخن في كل صباح ألجل هذه الغاية. كوب من ا
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تـازة لتطهيـر الكبد فهي تعد الورقيـات اخلضراء مواد 
حتــتــوي عــلى الــكــلـوروفــيـل الـنــبــاتي الــذي يــعــمل عــلى
امتصاص السموم من مجرى الدم كما أنها مصدر مهم

فيدة في مختلف مجاالت الصحة. أيضا لألياف ا
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الشمـندر يحـتوي على مـادة كميـائية تـسمى البـيت التي
حتـفز خـاليا الـكـبد  وحتـمي الـقـنوات الـصـفراويـة فـيهى
كـمـا تـلـعب دورا هـامـا في هـضم الـطـعـام بـاإلضـافـة إلى
ـعـادن و قـد يـسـاعـد غـنى الـشـمـنـدر بــالـفـيـتـامـيـنــات و ا
ـرارة كمـا يسـاعد الشـمـندر أيـضا في تـطهـير الـكلى و ا

في حتقيق االستقرار في مستويات السكر في الدم.
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الهندبـاء لها خصائص مـضادة لألكسدة كـما تعمل على
ــة الـتي تــنــقـيــة الــدم وهي أحـدى عالجــات الــطب الـقــد
اسـتـخـدمت مـنـذ قـرون و تـسـاعـد الـهـنـدبـاء عـلى حتـفـيـز
ـادة الـصـفـراء الـتي يـنـتـجـهـا الـكـبـد و هي تـعـمل تـدفق ا
ثابـة منشط للـكبد كمـا أنها لـها الكثـير من اخلصائص
ـكـن تـنــاولـهـا الــوقـائــيـة مـن مـجـمــوعـة مـن األمـراض و 
كشاي بدال من القهوة الصباح.
مالحظـة: شرب كمـيات كـافية من
ـكن أن تقوم اء هو أفـضل ما  ا
بـه لـلــحــفــاظ عـلـى صـحــة الــكــبـد

وتطهيره من السموم.
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ـرعب في قـلب الصـ  وتـنـاسـلت منه ظـهـر الفـيـروس ا
مـئــات الـشــائـعــات الـتـي تـصب في أغــلــبـهــا في نـظــريـة

ؤامرة والعقاب اإللهي . ا
تحدة وللرئيس ترامب قالوا إنّ حتدي الص للواليات ا
شخصياً فـي مجال التجـارة والضرائب والسالح  ساق

لهم من حيث ال يدرون هذا الفيروس احملير .
وقـالوا إنّ اضـطهـاد احلـكومـة الصـيـنيـة الكـافـرة لألقلـية
ــسـلــمـة في الــصـ ســبب في قــبـول اخلــالق عـز وجل ا

ظلوم الذين جرى التنكيل بهم . دعوات أولئك ا
ـعــدي هـو طـعـام ـبـاشـر لــلـمـرض ا وقــالـوا إنّ الـسـبـب ا
الــصـيـنـيــ الـذي يـضم األفــاعي والـعـقــارب واخلـنـافس
والصراصير واخلنازير وكلها حتوي في أجوافها ما ال

يصح تناوله من قبل البشر .
وقالوا إنّ جتربة لـسالح بيولوجي سـري فشلت وخلفت
وراءهــا هــذه اإلصـــابــات الـــتي ال يــعـــرف الــعـــالم كــيف

يصدها.
وقالوا إنّ كمـيات هائلة من األدويـة أصابها الـكساد منذ
سـنــوات والبـد لـهـا في الــنـهـايـة من تــصـريف  حـتى لـو

قطر . اء ا لح وا كانت مزيجاً من ا
وقـالـوا إنّ اخلـفافـيش تـنـقل الـفـيروس لإلنـسـان بـسـرعة
ـكن السـيـطرة عـلى الـعدوى قـبل الـسيـطرة هـائلـة  وال 

على اخلفاش نفسه .
وقـالوا إنّ الـعـبور بـصـفقـة القـرن وبـيع القـدس الـشريف
ية ثـقيـلة  وليس بثـمن بخس كـان يحتـاج إلى أغطـية عـا
هـنـاك أسـرع من فـيـروس مـحـيّـر في االنـتـشـار وإشـغال

الناس .
وقــالـوا انّ مـصــر حتـقق في ســبب وفـاة الــنـجـمــة نـاديـة
لـطـفي ألنّ حتـقـيـقـات الـطب الـشـرعي أفـادت انّ الـفـنـانـة
الــراحـلــة قـالت لــعـبــداحلـلــيم حـافـظ في فـيــلم (أبي فـوق
الـشجـرة): (أنت عـايزني أطـلع فـوق سور الـصـ وأقول
لــلـنــاس كــلــهــا أنــا بـحــبك) ولم يــســتــطع أهل الــفــنــانـة
استصدار شـهادة وفاة إال بعد أن ثـبت أنّ الرقابة كانت

قد حذفت تلك اجلملة عند عرض الفيلم .
رعـب بالـصفـقة وال نـزال أيضـاً ننـتظـر ربط الـفيـروس ا
االسـتراتـيـجيـة بـ احلكـومـة العـراقـية والـصـ  فضالً
عن ربـطـه بـالــتــظــاهـرات فـي سـاحــة الــتــحـريــر من أجل
االنـتـقال بـالـعـراق من االسـتقـالل الشـكـلي الى الـسـيادة

احلقيقية .
حـتى إنّـهم قـالـوا إنّ سيـاسـيـاً عـراقـياً مـعـتـكـفـاً في دولة
مـجــاورة يـرسل رسـائل واتــسـاب كلّ سـاعــتـ ألتـبـاعه
طعم يريـد التأكـد من أنبـاء حول وصول الـفيـروس الى ا

التركي بعد اقتحامه.
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ـفـكـر األمـريـكي تـوفى الـنـاقـد وا
جـورج ســتــايـنــر أمس االول عن
ـا عـمـر يـنـاهـز  90 عـامـا وفـقـا 
انـية قاله جنـله لوكـالـة األنبـاء األ

(د.ب.ا).
وتـــوفى ســـتـــايــــنـــر في مـــديـــنـــة
كامبريـدج البريطانـية حيث كان
ـــيــة يــعـــيش مع زوجـــته األكــاد

ؤرخة زارا ستاينر. وا
ــهـارته وكـان ســتـايــنـر يــعـرف 

التحليلية وبالغته.
ويـذكــر أن سـتــايــنـر ولــد ألبـوين
ساوي يهوديـ في العاصمة
الــفــرنــســـيــة بــاريس عــام 1929
وهــاجــرت أســرته إلى الــواليــات

تحدة األمريكية عام 1940 ا
وحــصل ســتــانــيــر عـلـى جــوائـز
ـيــة عــلى أعــمـاله دولـيــة وتــكــر
التي غـالبـا ما كـانت تتـركز حول

كتوبة. قوة التعبير والكلمة ا
ويشار إلى أن ستانير لديه ابن

من زوجته زارا.
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ية توقّعت منظمـة الصحة العا
ازدياد حاالت الـسرطان بـنسبة
ـئــة بـحــلـول عـام  81 2040بــا
ـــنــــخـــفــــضـــة فـي الـــبــــلــــدان ا
توسـطة الدخل بـسبب عدم وا

وارد الالزمة للوقاية. كفاية ا
ـتـخـصـصة ـنـظـمـة ا وحـذرت ا
ــتـــحــدة في الـــتــابـــعــة لـأل ا
تـــقــريـــر من أنـه إذا اســتـــمــرت
االجتاهات احلالـية فإن العالم
ـيـة بـنـسـبة سيـشـهـد زيـادة عـا
ئـة في حـاالت السـرطان 60 بـا
. ـقــبـلـ عـلى مــدى الـعـقــدين ا
وفـي الــــعـــام  2018 ســــجــــلت
ـية 18.1 مـنظـمة الـصـحة الـعا
مليون حالة سرطان جديدة في
جـمــيع أنـحـاء الـعـالم. وتـتـوقع
ـنـظمـة أن يـصل الـرقم إلى ما ا
ب  29و 37 مـــلـــيـــون حـــالـــة
بـحـلـول عام   2040 وسـيزداد
عـــــدد اإلصــــابـــــات اجلـــــديــــدة

بــالــســـرطــان بــشــكل أكــبــر في
تـوسطة ـنخـفضـة وا البـلدان ا
ــئــة بــحــسب الـدخل ( + 81بــا

التقديرات).

ــــنـــــظــــمــــة إلى أن وأشــــارت ا
الـــســـبـب األســـاسي في ذلك أنّ
هذه البلـدان لم تخصص سوى
كافحة موارد صحية مـحدودة 

ــعـــديــة وحتـــســ األمـــراض ا
صـحة األمـهـات واألطـفال وألن
اخلــدمــات الــصــحـيــة فـي هـذه
البلدان غير مجهزة للوقاية من

الــســرطــانــات وتــشــخــيــصــهـا
وعـالجـــهــــا. من جـــهــــة اخـــرى
وصى مــــعـــهـــد طب الـــعـــدوى
ــســتــشــفى يــيــنــا اجلــامــعي

ـسنـ بتـلقي تـطعـيمـات ضد ا
اإلنـفـلـونزا لـلـحـد من أيـضاً من
خـطـر إصابـتهـم بأزمـات قـلبـية

أو سكتات دماغية.
ــــاني أن ــــعــــهـــد األ وأوضح ا
ــســالك الــتــنــفــســيــة اعــتـالل ا
بـسـبب فــيـروسـات اإلنــفـلـونـزا
ـكورات الـرئـوية قـد يؤدي - وا
بـاالشـتـراك مع عـوامل أخرى -
إلـى انـسـداد األوعـيــة الـدمـويـة
خ مــا يـؤدي إلى بــالـقــلب أو ا
اإلصابـة بأزمـة قلبـية أو سـكتة
دمـاغيـة وهو مـا يفـسر ارتـفاع
خـطـر اإلصابـة بـأزمـة قلـبـية أو
سـكــتـة دمـاغــيـة بـعــد اإلصـابـة
بـــاإلنـــفـــلـــونـــزا أو االلـــتـــهـــاب
الـــرئــوي خـــاصـــة لــدى كـــبــار
ـــعــهــد إلى أن الــسن. وأشــار ا
كورات الرئوية التطعيم ضـد ا
يـــحــــمي أيـــضـــاً من اإلصـــابـــة
بــــالــــتـــهــــاب األذن الــــوســــطى
والتهاب السحايا وتسمم الدم.
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قام الـفنان الـتركي محـمد جناتي
شاشماز الشهير بـ(مراد علمدار)
 بـــزيــارة ضـــحــايـــا زلــزال األريغ
الـذي ضـرب غـرب تركـيـا وأسـفر
عن وقوع خسـائر ماديـة وبشرية

كبيرة.
و حــرص الـــفـــنــان عـــلى تـــفـــقــد
الـضـحـايـا بـنـفـسه واالطـمـئـنـان
على حالتهم الصحية كما التقط
ــصــابــ صــورا تـــذكــاريــة مـع ا
وذويهم باإلضافة لـلطاقم الطبي
ـســئـول عن مـتــابـعــة حـاالتـهم ا
وهي الــلـــقــطــات الــتي تــصــدرت
واقع الفـنية الـتركية وتـبادلها ا
فـانز الـنجم الـتـركي مثـنيـ على

مواقفه االنسانية.
من نــاحـيـة أخـرى عُـرض حملـمـد
جناتي شاشـماز مؤخـراً مسلسل

جــديـد بــعـنــوان (احلـراس) وهـو
العـمل الذي يـنتمي لـفئـة األعمال
الـــبـــولــــيـــســـيـــة الــــســـيـــاســـيـــة
االجـتـمــاعـيـة عـلى نــفس شـاكـلـة
(وادي الـــذئـــاب). عــــلى اجلـــانب
الـشــخـصي دخل مـحـمـد جنـاتي
شـاشـمـاز في صـراع قـضـائي مع
زوجـــته جنــاهـــان حــيث رفع كل
مـــنـــهـــمــا دعـــوى طالق وطـــالب
شاشـمـاز في دعوى الـطالق التي
رفـــعـــهــا ضـــد زوجـــته جنـــاهــان
كشيكجي بتعويض مادي بقيمة
مــلـــيـــون لـــيــرة بـــاإلضـــافــة 10
حلـضــانـة الــطـفــلـ كـمــا طـالب
نع سـفر الطـفل خـارج تركيا
حــــيـث أن والــــدتــــهــــمــــا حتــــمل
ــانــيـة. أمــا زوجـة اجلــنـســيـة األ
شـاشمـاز فقـد اتـهمـته في دعوى
ـمـارسة الـطالق الـتي رفـعـتهـا 

الــعـــنـف اجلـــســدي والـــنـــفـــسي
واجلـنــسي وطـالـبـته بـتـعـويض
مــادي بــقـيــمـة  20مــلــيـون لــيـرة
تركـيـة بـاإلضافـة لـنـفـقة  بـقـيـمة
 ألف لــــيـــرة شــــهـــريــــاً لـــهـــا 60
ولـطفـليـها كـما ادّعت بـتعـرضها
لتهديدات من قبل النجم التركي.
يُــذكـــر أن بــطل ســـلــســلــة (وادي
الــذئــاب) تــزوج من جنــاهــان في
نهـايـة عام  2012بعـد قـصة حب
رغـم فــارق الـــسن بـــيـــنــهـــمــا إذ
تـــصــغـــر كـــاشــيـــكـــشي زوجـــهــا
شـاشــمـاز بـ  21عـامــاً وقـد رُزق
ـــولــــودهـــمـــا األول الــــزوجـــان 
أكتوبر  2013 واطلقـا عليه اسم
(علي نـادر) كما اجنـبت جناهان
لــشــاشـمــاز مــولـودهــمــا الــثـاني
يولـيو  2017 واطـلقـا عـليه اسم

(يوسف أمير).
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الــقت الـــســـلــطـــات الــســـوريــة
اخملـتـصة  الـقـبض عـلى نايف
األحـمـر مــديـر شـركــة لإلنـتـاج

الفني والدرامي.
وكـان ســبب اعـتــقـال  األحــمـر
هـــو دفـــعه ألجـــور الــفـــنـــانــ

بــــالـــدوالر األمــــريـــكـي ولـــيس
بـالـليـرة الـسـورية بـعـد صدور
مرسوم للرئـيس السوري بشار
األسـد يــجـرم الــتـعــامل بـغــيـر

الليرة. 
وصـادرت الـسـلـطـات اخملـتـصة
تنفـيذا لقرار جـمهوري سابق 
مــبـــلــغــا من خــزانــة الــشــركــة
مـقداره  91ألف دوالر أمـريكي
وأكـــثــر من  11مــلـــيــون لـــيــرة

ــقــبـوض ســوريــة قـائــلــة إن ا
عـلـيه (اعـتـرف) بـتـعـامـله بـغـير
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة كـــأجــور
لـلعـاملـ لـديه لصـالح الشـركة
مثل والقـائم على إنتاج وا
ـــــــــــســـــــــــلــــــــــسـالت واألفـالم ا

السينمائية. 
وتــســـعـى دمـــشق لـــلـــتـــصــدي
ــضــاربــات الــســوق الــسـوداء
وتـعـزيـز الـعمـلـة الـوطنـيـة بـعد
تـراجــعـاتـهــا الـكـبــيـرة مـؤخـراً
.وأصـدرت شـركـة اإلنـتـاج التي
 إغـالقـهـا واعـتـقـال مـديـرهـا
بـيــانـاً تـرد فــيه عـلـى األسـبـاب
الـتي دعت لالعتـقـال وقالت إن
غــالـبـيــة الـفـنــانـ يـتــعـامـلـون
بــالـــدوالر وإن وجـــود الــدوالر

األمريكي في مـكاتبهـا طبيعي
كونها الـعملة التي يـتعامل بها
غـــالـــبــيـــة الـــفـــنــانـــ الـــعــرب

. والسوري
 وأشارت الشركة إلى أن جميع
الـــــتـــــعـــــاقـــــدات الـــــتي ســـــبق
وأبـرمـتـهـا كــانت سـابـقـة عـلى
زمن صــدور مــرسـوم  الــرئـيس
األسـد الـذي جـرم فـيه الـتـعـامل

بغير الليرة السورية.
وكـــان الـــرئـــيس الـــســـوري قــد
أصــدر مــرســومــا في الــشــهــر
اجلــاري حـمـل الـرقم 3يــعـاقب
ــتــعــامل بــغـيــر الــلــيـرة فــيه ا
ــؤقـــتــة بــعـــقــوبـــة األشــغـــال ا
ـــــدة ال تـــــقل عن 7 واحلـــــبس 

سنوات.
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يعـرض مـهرجـان جـمعـيـة الفـيلم
صر كدأبه كل عام بعرض فيلم
جــــديـــد فـي خــــتــــام أنـــشــــطــــته
وفعالياته في حفل توزيع جوائز
دورته الـسادسـة واألربـعـ فـيلم
(رأس الـســنـة) لـلــمـخـرج مــحـمـد
صـقر يـوم الـسـبت القـادم.الـفـيلم
من تأليف محمـد حفظي وبطولة
إياد نصار وشيرين رضا وبسمة

ـفتي وعلي وأحمد مـالك وهدى ا
قــاسم. يـقــام احلـفل في ســيـنــمـا
رينيسانس في الـقاهرة بحضور
عدد من جنـوم وصـناع الـسـينـما
ـــصــريــة في مــقـــدمــتــهم ســتــة ا
مكـرم هم الـسيـناريـست وحيد
حامـد واخملـرج داود عـبد الـسـيد
وسـيقار مـثل لطـفي لبـيب وا وا
مــنـــيــر الـــوســـيــمـي ومــهـــنــدس
الــديـكـور نــهـاد بــهـجت والــنـاقـد

هرجان صالح هاشم. كما يكرم ا
اسم الـنـاقد الـسـيـنـمـائي الراحل
يـــوسف شـــريف رزق الـــله الــذي
اهــديـت هــذه الـــدورة إلى روحه.
ـهـرجان تـنـافـست عـلى جـوائـز ا
هـذا العـام ثـمانـيـة أفالم وحـصد
ا بـنتولد) الـنصيب األكبر فيلم (
منـها فـحصل عـلى جوائـز أفضل
ـــثــلــة دور أول فـــيــلم وأفـــضل 
ثلة دور لسلمى حسن وأفضل 

ثــاني حلــنـان ســلـيــمــان وأفـضل
إخــــراج لـــتـــامــــر عـــزت وأفـــضل
سيـناريـو للـراحلة نـادين شمس.
ونـــال فـــيــلـم (الــفـــيل األزرق   2)
لــلـمــخــرج مـروان حــامـد جــوائـز
أفـضل مـكـيـاج لـطـارق مـصـطـفى
وأفـضل مــوسـيـقى لــهـشـام نـزيه
وأفــضل مــونـتــاج ألحــمــد حـافظ
وأفــضل مـكــســاج صـوت ألحــمـد
أبـــو الــســعــد وأفــضـل تــصــمــيم

مالبس لــنــاهــد نـصــر الــله.وفـاز
الــفــنــان مـحــمــد ســعـد بــجــائـزة
ــثـل دور أول عن فــيــلم أفــضل 
(الـكــنـز  2 ) فــيـمــا حــصل بـاسم
ـثل سـمـرة عـلى جـائـزة أفـضل 
دور ثاني عن فـيلم (والد رزق 2 )
ومـنـحت جلـنـة الـتـحـكـيم جـائـزة
خـاصة لـلـمـمثل مـاجـد الـكدواني
عـن دوره في فــــيـــلـم (الـــضــــيف)

للمخرج هادي.

الـــبــــاجــــوري.وذهــــبـت جــــائـــزة
الديكور إلى علي حسام عن فيلم
(الضيف) وجـائزة التـصوير إلى
أحــمـد يــوسف عـن فـيــلم (خــيـال
مــآتـة) وجــائــزة أفـضل تــصــمـيم
مـلــصق دعــائي إلى مـاهــر ديـاب
عن فـيـلم (بــ بـحـرين). وانـتـزع
فيـلم (الـضيف) جـائـزة اجلمـهور
بعد أن بلغت نسبة التصويت له

ئة.  92 با

{ لــنـدن  –وكـاالت - قــال الـتــحـالف
ي لـلــقــاحـات والــتـحــصـ (إنه الـعــا
ســيـجــري تــطــعـيـم مـا يــصل إلى 45
مليون طفل في سبع بلدان نامية ضد
احلـصـبـة في سـلـسلـة حـمالت كـبـيرة
ية في تهـدف إلى التصدي لـزيادة عا
رض الفـيروسي). وتزايدت انتـشار ا
حــاالت احلــصــبــة بــشــكل كــبــيــر في
جـمــيع أنــحــاء الـعــالم في الــســنـوات
ــاضــيــة. وقــالت مــنــظــمـة الـقــلــيــلــة ا
ـية فـي كانون األول (إن الصـحة الـعا
مـا يـقـرب من عـشـرة ماليـ شـخص
أصــيـبــوا بــاحلــصــبـة فـي عـام 2018
وتـوفي  140 ألفـا غـالبـيـتهم أطـفال).
وقــال الـرئــيس الـتــنـفــيـذي لــلـتــحـالف
ي لـلــقـاحـات والـتـحـصـ سـيث الـعـا
بـيـركــلي لـلــصـحــفـيـ فـي لـنـدن (في
ــا تـركـز فــيه وسـائل الــوقت الـذي ر
اإلعـالم عــــلـى تـــــزايــــد احلـــــاالت في
ـتحدة من احملزن أوروبـا والواليات ا
أن الــغــالـبــيـة الــعــظـمى مـن الـوفــيـات
بـــســبب احلـــصــبــة حتـــدث في أفــقــر
بـلــدان الــعــالم). وسـتــنــفــذ احلـمالت
حكـومات بنغالدش وأفريقيا الوسطى
وإثـيـوبـيـا وكيـنـيـا ونـيـبـال والـصـومال
وجنـوب السـودان وسيمـولهـا شركاء
ي لـلقـاحات من بيـنهم الـتـحالف الـعا
ـية والتـحصـ ومنـظمـة الصـحة الـعا
ــتــحــدة لــلــطــفــولــة ومــنــظــمــة األ ا
(يـــونـــيــسـف). وهـــدف احلـــمـــلـــة هــو
الـوصــول إلى نـحـو  45 مـلــيـون طـفل
في ســـتــة أشـــهـــر. وقــالـت مــنـــظـــمــة
ـية (إن الـبيـانات األولـية الصـحة الـعا
لــعـام  2019 حــتى نـوفــمــبـر تــشـرين
الــثــاني أظـــهــرت زيــادة عــدد حــاالت
اإلصابة بثالثة أمثالها مقارنة بالفترة

نفسها من عام  2018 ).


