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أسرار في الغذاء 

مربط فرس الفيروس

زمان جديد رحيل العندليبة الشقراء نادية لطفي

يعد الكبد من أكثر أعضاء الجسم نشاطا, كما يعد ثاني أعضائه من حيث 
تنوع املهام, فهو يقوم بدور كبير في تنظيم السكر في الدم, و تخليص الجسم 
من اإللتهاب, كما أنه املسؤول عن تنظيم الدهون, و توزان بعض الهرمونات, 
و يلعب دورا مساعدا في عملية الهضم, و بسبب كل هذه الوظائف املتعددة له, 
قد بكون أكثر عرضة من غيره لتراكم السموم, و فيما يلي مجموعة من األطعمة 

التي تعمل على تطهر الكبد و تخليصه من السموم:-
اجلزر اعني عصيره 

كاروتني  البيتا  من  عالية  نسب  على  تحتوي  التي  األطعمة  قائمة  من  الجزر 
املسؤول عن تنظيم السكر في الدم و التخلص من إلتهابات الجسم, فهو مصدر 
جيد للطاقة, و يمكن دمجه بسهولة مع األنظمة الغذائية, من أجل تطهير الكبد.

الثوم ... حبذا ثالث فصوص منه يوميا 
و  األليسني  من  كبيرة  كميات  على  يحتوي  إذ  الدم  تطهير  على  الثوم  يعمل 
للقيام  للكبد  كمساعد  تعمل  و  الكبد,  تطهير  في  تساعد  التي  السيلينيوم, 

بوظائفه, ألنها تعمل على تنشيط أنزيماته و إخراج السموم منه.
الليمون... عصير الليمون 

فهو  الكبد,  تطهير  أجل  من  العصير  أو  األكل  بطريقة  الليمون  تناول  يمكن 
يحتوي على نسبة عالية من فيتامني ,, مضاد األكسدة, و ال يعمل الليمون 
و  الهضمي  الحهاز  املرارة,  الكلى,  تطهير  بل  فحسب,  الكبد  تطهير  على 
الرئتني كذلك, يمكن تناول عصير نصف ليمونة على كوب من املاء الساخن في 

كل صباح ألجل هذه الغاية.
اخلضار الورقية اخلضراء

تعد الورقيات الخضراء مواد ممتازة لتطهير الكبد, فهي تحتوي على الكلوروفيل 
النباتي الذي يعمل على امتصاص السموم من مجرى الدم, كما أنها مصدر 

مهم أيضا لألياف املفيدة في مختلف مجاالت الصحة.
جذر الشمندر.. وثمرته 

الكبد,  خاليا  تحفز  التي  البيتني  تسمى  كميائية  مادة  على  يحتوي  الشمندر 
الطعام,  هضم  في  هاما  دورا  تلعب  كما  فيه,  الصفراوية  القنوات  وتحمي 
الشمندر  يساعد  قد  و  املعادن,  و  بالفيتامينات  الشمندر  غنى  إلى  باإلضافة 
في  االستقرار  تحقيق  في  يساعد  كما  املرارة,  و  الكلى  تطهير  في  أيضا 

مستويات السكر في الدم.
الهندباء.. اوراقها 

وهي  الدم,  تنقية  على  تعمل  كما  لألكسدة,  مضادة  لها خصائص  الهندباء 
أحدى عالجات الطب القديمة التي استخدمت منذ قرون, و تساعد الهندباء 
على تحفيز تدفق املادة الصفراء التي ينتجها الكبد, و هي تعمل بمثابة منشط 
للكبد, كما أنها لها الكثير من الخصائص الوقائية من مجموعة من األمراض, 

و يمكن تناولها كشاي بدال من القهوة الصباح.
مالحظة: شرب كميات كافية من املاء هو أفضل ما 
يمكن أن تقوم به للحفاظ على صحة الكبد, وتطهيره 

من السموم.

روما - برلني -الزمان 
الصحة  منظمة  توّقعت 
حاالت  ازدياد  العاملية 
 ,81 بنسبة  السرطان 
بحلول عام 2040 في البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
املوارد  كفاية  عدم  بسبب 

الالزمة للوقاية.
املتخصصة  املنظمة  وحذرت 
في  املتحدة  لألمم  التابعة 
استمرت  إذا  أنه  من  تقرير 
فإن  الحالية،  االتجاهات 
عاملية  زيادة  سيشهد  العالم 
حاالت  في   ,60 بنسبة 
العقدين  مدى  على  السرطان 
 ،2018 العام  وفي  املقبلني. 
الصحة  منظمة  سجلت 
حالة  مليون   18.1 العاملية 
جميع  في  جديدة  سرطان 
أنحاء العالم. وتتوقع املنظمة 
بني  ما  إلى  الرقم  يصل  أن 
مليون حالة بحلول  29 و37 
عدد  وسيزداد   .2040 عام 

اإلصابات الجديدة بالسرطان 
البلدان  في  أكبر  بشكل 
الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 

)+81, بحسب التقديرات(.

أن  إلى  املنظمة  وأشارت 
ذلك  في  األساسي  السبب 
تخصص  لم  البلدان  هذه  أّن 
سوى موارد صحية محدودة 

املعدية  األمراض  ملكافحة 
األمهات  صحة  وتحسني 
الخدمات  وألن  واألطفال، 
البلدان  هذه  في  الصحية 

من  للوقاية  مجهزة  غير 
وتشخيصها  السرطانات 
اخرى  جهة  من  وعالجها. 
العدوى  طب  معهد  ،وصى 

الجامعي  يينا  بمستشفى 
املسنني بتلقي تطعيمات ضد 
اإلنفلونزا للحد من أيضًا من 
خطر إصابتهم بأزمات قلبية 

أو سكتات دماغية.
أن  األملاني  املعهد  وأوضح 
التنفسية  املسالك  اعتالل 
اإلنفلونزا  فيروسات  بسبب 
يؤدي  قد  الرئوية  واملكورات 
أخرى  عوامل  مع  باالشتراك   -
الدموية  األوعية  انسداد  إلى   -
إلى  يؤدي  ما  املخ،  أو  بالقلب 
أو سكتة  قلبية  بأزمة  اإلصابة 
ارتفاع  يفسر  ما  وهو  دماغية، 
أو  قلبية  بأزمة  اإلصابة  خطر 
اإلصابة  بعد  دماغية  سكتة 
باإلنفلونزا أو االلتهاب الرئوي، 
خاصة لدى كبار السن. وأشار 
ضد  التطعيم  أن  إلى  املعهد 
أيضًا  الرئوية يحمي  املكورات 
األذن  بالتهاب  اإلصابة  من 
السحايا  والتهاب  الوسطى 

وتسمم الدم.

توصية بالتطعيم ضد االنفلونزا
حتذير عاملي من ارتفاع كبير في إصابات السرطان 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

القاهرة - الزمان 
 بعد ايام من وفاة النجمة املصرية 
نجمة  توفيت   ، الصباحي  ماجدة 
الوسط  شغلت  معروفة    مصرية 
الخمسينات  في  السينمائي 
والستينات من القرن املاضي  ، تلك 
هي نادية لطفي، التي رحلت عن عمر 
بعد  عاما،  والثمانني  الثالثة  ناهز 
املرض  مع  ومتقطع  طويل   صراع 

وكان   . يومني  قبل  مفاجئة  وأزمة 
عبدالحليم حافظ الذي جمعته معها 
افالم عدة قد اطلق عليها العندليبة 
الشقراء . وكانت نادية لطفي، وهي 
الذهبي  الجيل  نجمات  أهم  إحدى 
دخلت  قد  املصرية  السينما  في 
بعد  املاضي،  األربعاء  غيبوبة  في 
عانت  إذ  الصحية،  حالتها  تدهور 
فترة،  منذ  التنفس  في  ضيق  من 

ودخلت بعدها العناية املركزة.
لبوال  سينمائي  ظهور  أول  وكان 
لطفي«،  بـ«نادية  الشهيرة  شفيق، 
املمثل  أمام  »سلطان«  فيلم  في 
إنتاج  من  شوقي،  فريد  الراحل 
تشارك  أن  قبل  وذلك   ،1958 عام 
أفالم  أشهر  من  العديد  بطولة  في 
السينما املصرية، ومنها »الخطايا« 
صالح  و«الناصر  فقط«  و«للرجال 

والخريف«  و«السمان  الدين« 
ظهور  آخر  وكان  الشوق«،  و«قصر 
فني لها بمسلسل »ناس والد ناس« 

في 1993.
ثالث  حياتها  في  لطفي   تزوجت 
بلوغها  عند  كانت  األولى  مرات، 
العشرين من عمرها من ابن الجيران 
البشاري«  »عادل  البحري  الضابط 
الذي  أحمد  الوحيد  ابنها  ووالد 

ويعمل  التجارة  كلية  في  تخرج 
الزيجة  و  املصارف،  مجال  في 
»إبراهيم  املهندس  من  الثانية 
صادق شفيق«، وكان هذا في أوائل 
ويعتبر  العشرين  القرن  سبعينات 
من  الثالثة  واملرة  زيجاتها،  أطول 

»محمد صبري«.
نادرة  صور  مجموعة  وظهرت 
بنجلها  الراحلة  الفنانة  جمعت 

الوحيد، في مراحل عمرية مختلفة، 
العالقة  قوة  الصور  أظهرت  وقد 

بينهما.
نادية  لحفيدة  صورة  ظهرت  كما 
فعاليات  حضورها  خالل  لطفي، 
مهرجان  من   34 الـ  الدورة  افتتاح 
تم  والذي  السينمائي،  اإلسكندرية 
إقامته في مكتبة اإلسكندرية وحمل 

اسم نادية لطفي.

اسطنبول -الزمان 
نجاتي  محمد  التركي  الفنان  قام 
شاشماز الشهير بـ»مراد علمدار«  
بزيارة ضحايا زلزال األريغ الذي 
عن  وأسفر  تركيا،  غرب  ضرب 
وبشرية  مادية  خسائر  وقوع 

كبيرة..
تفقد  على  الفنان  حرص  و 
واالطمئنان  بنفسه،  الضحايا 
على حالتهم الصحية، كما التقط 
املصابني  مع  تذكارية  صوراص 

الطبي  للطاقم  باإلضافة  وذويهم، 
حاالتهم،  متابعة  عن  املسئول 
تصدرت  التي  اللقطات  وهي 
وتبادلها  التركية،  الفنية  املواقع 
على  مثنيني  التركي  النجم  فانز 

مواقفه االنسانية.
ملحمد  ُعرض  أخرى،  ناحية  من 
مسلسل  مؤخرًا  شاشماز  نجاتي 
وهو  »الحراس«  بعنوان  جديد 
األعمال  لفئة  ينتمي  الذي  العمل 
البوليسية السياسية االجتماعية 

على نفس شاكلة »وادي الذئاب«.
دخل  الشخصي،  الجانب  على 
محمد نجاتي شاشماز في صراع 
نجاهان،  زوجته  مع  قضائي 
حيث رفع كل منهما دعوى طالق، 
وطالب شاشماز في دعوى الطالق 
نجاهان  زوجته  ضد  رفعها  التي 
مادي  بتعويض  كشيكجي، 
باإلضافة  ليرة،  مليون   10 بقيمة 
لحضانة الطفلني، كما طالب بمنع 
حيث  تركيا،  خارج  الطفلني  سفر 

الجنسية  تحمل  والدتهما  أن 
األملانية.

اتهمته  فقد  شاشماز،  زوجة  أما 
رفعتها،  التي  الطالق  دعوى  في 
الجسدي  العنف  بممارسة 
وطالبته  والجنسي،  والنفسي 
20 مليون  بتعويض مادي بقيمة 
ليرة تركية، باإلضافة لنفقة  بقيمة 
60 ألف ليرة شهريًا لها ولطفليها، 
كما اّدعت بتعرضها لتهديدات من 

قبل النجم التركي.

»وادي  سلسلة  بطل  أن  ُيذكر 
في  نجاهان  من  تزوج  الذئاب« 
حب  قصة  بعد   2012 عام  نهاية 
رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر 
بـ  شاشماز  زوجها  كاشيكشي 
الزوجان  ُرزق  وقد  عامًا،   21
 ،2013 أكتوبر  األول  بمولودهما 
نادر«،  »علي  اسم  عليه  واطلقا 
لشاشماز  نجاهان  انجبت  كما 
 ،2017 يوليو  الثاني  مولودهما 

واطلقا عليه اسم »يوسف أمير«.

شاشماز في صراع مع زوجته في قضية طالق
 مراد علمدار جنم وادي الذئاب يتفقد ضحايا الزلزال 

الفيروس املرعب في قلب الصني ، وتناسلت منه مئات  ظهر 
الشائعات التي تصب في أغلبها في نظرية املؤامرة والعقاب 

اإللهي .
ترامب  وللرئيس  املتحدة  للواليات  الصني  تحدي  إّن  قالوا 
شخصيًا في مجال التجارة والضرائب والسالح  ساق لهم 

من حيث ال يدرون هذا الفيروس املحير .
وقالوا إّن اضطهاد الحكومة الصينية الكافرة لألقلية املسلمة 
أولئك  دعوات  وجل  عز  الخالق  قبول  في  سبب  الصني  في 

املظلومني الذين جرى التنكيل بهم .
وقالوا إّن السبب املباشر للمرض املعدي هو طعام الصينيني 
والصراصير  والخنافس  والعقارب  األفاعي  يضم  الذي 
تناوله من  والخنازير، وكلها تحوي في أجوافها ما ال يصح 

قبل البشر .
وخلفت  فشلت،  سري  بيولوجي  لسالح  تجربة  إّن  وقالوا 

وراءها هذه اإلصابات التي ال يعرف العالم كيف يصدها .
وقالوا إّن كميات هائلة من األدوية أصابها الكساد منذ سنوات 
والبد لها في النهاية من تصريف ، حتى لو كانت مزيجًا من 

امللح واملاء املقطر .
وقالوا إّن الخفافيش تنقل الفيروس لإلنسان بسرعة هائلة ، 
وال يمكن السيطرة على العدوى قبل السيطرة على الخفاش 

نفسه .
بثمن  الشريف  القدس  وبيع  القرن  بصفقة  العبور  إّن  وقالوا 
بخس كان يحتاج إلى أغطية عاملية ثقيلة ، وليس هناك أسرع 

من فيروس محّير في االنتشار وإشغال الناس .
لطفي  نادية  النجمة  وفاة  سبب  في  تحقق  مصر  اّن  وقالوا 
قالت  الراحلة  الفنانة  اّن  أفادت  الشرعي  الطب  تحقيقات  ألّن 
لعبدالحليم حافظ في فيلم )أبي فوق الشجرة ( :) أنت عايزني 
أطلع فوق سور الصني وأقول  للناس كلها أنا بحبك(، ولم 
يستطع أهل الفنانة استصدار شهادة وفاة إال بعد أن ثبت أّن 

الرقابة كانت قد حذفت تلك الجملة عند عرض الفيلم .
بالصفقة  املرعب  الفيروس  ربط  ننتظر  أيضًا،  نزال  وال 
االستراتيجية بني الحكومة العراقية والصني ، فضاًل عن ربطه 
بالتظاهرات في ساحة التحرير من أجل االنتقال بالعراق من 

االستقالل الشكلي الى السيادة الحقيقية .
حتى إّنهم قالوا إّن سياسيًا عراقيًا معتكفًا في دولة مجاورة 
من  التأكد  يريد  ألتباعه،  كّل ساعتني  واتساب  يرسل رسائل 
أنباء حول وصول الفيروس الى املطعم التركي بعد اقتحامه.
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د. مناف الطائي
اختصاص تغدية

دمشق -الزمان 
 ، املختصة  السورية  السلطات  القت 
القبض على نايف األحمر، مدير شركة 

لإلنتاج الفني والدرامي.
دفعه  هو  األحمر،  اعتقال   سبب  وكان 
األمريكي،  بالدوالر  الفنانني،  ألجور 
صدور  بعد  السورية،  بالليرة  وليس 
األسد،  السوري بشار  للرئيس  مرسوم 

يجرم التعامل بغير الليرة. 
تنفيذا  املختصة  السلطات  وصادرت 
لقرار جمهوري سابق ، مبلغا من خزانة 

الشركة، مقداره 91 ألف دوالر أمريكي، 
سورية،  ليرة  مليون   11 من  وأكثر 
»اعترف«  عليه  املقبوض  إن  قائلة 
كأجور  السورية،  الليرة  بغير  بتعامله 
للعاملني لديه لصالح الشركة واملمثلني 
املسلسالت  إنتاج  على  والقائمني 
دمشق  وتسعى  السينمائية.  واألفالم 
السوداء  السوق  ملضاربات  للتصدي 
وتعزيز العملة الوطنية بعد تراجعاتها 
الكبيرة مؤخرًا .وأصدرت شركة اإلنتاج 
التي تم إغالقها واعتقال مديرها، بيانًا 

دعت  التي  األسباب  على  فيه  ترد 
الفنانني  غالبية  إن  وقالت  لالعتقال، 
الدوالر  وإن وجود  بالدوالر،  يتعاملون 
كونها  طبيعي،  مكاتبها،  في  األمريكي 
العملة التي يتعامل بها غالبية الفنانني 

العرب والسوريني.
جميع  أن  إلى  الشركة  وأشارت   
وأبرمتها،  سبق  التي  التعاقدات 
مرسوم   صدور  زمن  على  سابقة  كانت 
التعامل  فيه  جرم  الذي  األسد  الرئيس 

بغير الليرة السورية.

اعتقال مدير دفع أجور الفنانني السوريني بالدوالر 

لندن -الزمان 
األمريكي  واملفكر  الناقد  توفى 
عن  االول  أمس  ستاينر  جورج 
ملا  وفقا  عاما،   90 يناهز  عمر 
قاله نجله لوكالة األنباء األملانية 

)د.ب.ا(.
مدينة  في  ستاينر  وتوفى 
كامبريدج البريطانية، حيث كان 
األكاديمية  زوجته  مع  يعيش 

واملؤرخة زارا ستاينر.
بمهارته  يعرف  ستاينر  وكان 

التحليلية وبالغته.
ألبوين  ولد  ستاينر  أن  ويذكر 
نمساويني يهوديني في العاصمة 
 ،1929 عام  باريس  الفرنسية 
الواليات  إلى  أسرته  وهاجرت 

املتحدة األمريكية عام 1940.
جوائز  على  ستانير  وحصل 
أعماله،  على  وتكريمية  دولية 
التي غالبا ما كانت تتركز حول 

قوة التعبير والكلمة املكتوبة.
لديه  ستانير  أن  إلى  ويشار 

ابنني من زوجته زارا.

وفاة مفكر 
أمريكي كبير 


