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ليلة األلم

مؤامرات.. اإل في الصني

العاصفة تضرب غرب أوروبا وتعلق رحالت جوية 
وتقطع املمر بني بريطانيا وفرنسا

كالم صريح

كان  السنترال؛  إلى مقهى  قدميَّ   ُ األردن؛ حملت األخيرة في  ليلتي  هذه 
بانتظاري؛  السوداني  علي  صديقي   ُ وجدت حني دخلتها؛  غروبًا  الوقت 
سرعان ما تركنا املقهى لنجلس في حانٍة كئيبٍة وسط البلد؛ لبثنا نحتسي 
ُ في عيوننا؛ في حني كانت أغنية لهاني شاكر  الِجعة بصمٍت والدمع يلمع
 ُ ُ في فضاء الحانة ممَّا ضاعفْت من أحزاني، قاَل السوداني وهو ينتف تنوح

بلحيتِه الكثَّة من الغم:
- لنشرب العرق؛ البيرة عاجزة على كسح أحزان هذه الليلة.

ُ عليِه: خالل فترة وجيزة قضينا على الزجاجة، اقترحت
- ما رأيك بزيارة نخلة اهلل؟

- فكرة رائعة.
ُ أنَّ خفافيش الهموم  تحت سماٍء قاتمٍة تنثُّ بسكينٍة وقفنا لدقائق، شعرت
الناعمة على وجهي،  تباعًا من حجرات قلبي مع دبيب حبَّاِت املطر  تفرُّ 
الباب وألكثر من  اكترينا مركبة أجرة إلى شقَّة نخلة اهلل، طرقنا  حتى 

دقيقة انتظرنا ليفتحها ولده محمد أخيرًا؛ قال مبتسمًا:
- كاد قلبي يتوقَّف.

ُ علي: سأله
- ملاذا؟

- لم نتعوَّد على َمْن يطرق الباب لياًل.
ُلَت في سرَّك؛ إنَّ املخابرات العراقية وصلتنا. - ربَّما ق

ال والدي لم ينم بعد. - واهلل صحيح؛ تفضَّ
التراب  بلون  صوف  وكنزة  عتيقًا  منامة  سروال  يرتدي  اهلل  نخلة  كاَن 
وأمامه على طاولٍة متواضعٍة مجموعة كتب وكأس ممتلئة لنصفها بابنة 
َب بنا بحماٍس وانتشرْت على مالمحِه الغبطة؛ وحني عرف أنَّها  الكروم؛ رحَّ

ُ وأنَّبني قائاًل: ليلتي األخيرة في األردن؛ تجهَّم وجهه
- كان عليك البقاء مع عائلتك؛ لتجهيز حقائب السفر.

- ال حقائب لدينا سوى األسمال التي علينا.
م بحزن؛ وبصوته الخفيض نبَس: تبسَّ

- ستتغيَّر حياتكم في أستراليا.
عاَد ليسألني: 

- متى موعد الطائرة؟
- بعد أربع ساعات.

نظر نحوي بارتياب وقال بنبرٍة حانقٍة:
- ال وقت أمامك؛ اشرب كأسك وأرجع إلى عائلتك.

صورة  من  أكثر  محمد  ولده  التقط  بينما  بغزارة؛  تمطر  السماء  بدأت 
لجلستنا؛ رنَّ هاتفي النقال؛ كانت زوجتي التي صرخْت مرتبكًة:

رنا. - أين أنت؟ لقد تأخَّ
- اذهبوا إلى املطار؛ وسألتحق بكم بعد قليل.

ُ على ربع زجاجة من العرق خالل دقائق؛ بينما كان الجميع يحثُّني  أجهزت
على املغادرة، قلت لهم بهدوء:

- لْن أسافر؛ سأبقى معكم.
ُننت؟ - هل ج

وأنا  املقعد عنوًة؛  السوداني بوجهي؛ في حني رفعني محمد من  صرخ 
اسمع صوت نخلة اهلل يزجرني:

ُ ال نريدك يا أخي؛ كيف تترك العائلة تسافر وحدها؛ هل ثملْت؟ - نحن
ُ نفسي في سيَّارة أجرة منطلقة نحو املطار؛ وسماء  ال أدري كيف وجدت
صالة  إلى  دخلت  حني  بشراسةٍ؛   ُ وتمطر  ُ ترعد
وهما  بلهفة  نحوي  وابنتي  ولدي  هرَع  املغادرين، 
يبكيان؛ احتضنتهما مرتعشًا؛ وبال مشيئتي انهمر 

دمٌع مهيٌض على وجهي أثاَر انتباه املسافرين.

موسكو- الزمان   ارتطمت طائرة روسية 
على متنها مئة شخص باملدرج لدى هبوطها 
مشكالت  واجهت  بعدما  البالد  شمال  في 
شركة  أفادت  ما  وفق  األحد،  بعجالتها 
عدم  مؤكدين  ومسؤولون،  املشغلة  الطيران 

وقوع إصابات خطيرة.
التابعة   »737 »بوينغ  طائرة  وواجهت 
مفاجئا  تغّيرا  الروسية  »يوتاير«  لخطوط 
مطار  في  هبوطها  أثناء  الهواء  اتجاه  في 
البالد،  بشمال  كومي  منطقة  في  أوسينسك 
وكانت  الطيران.  شركة  أفادت  ما  بحسب 
واجهت  عندما  املدرج  إلى  وصلت  الطائرة 
معدات  نظام  أن  »يوتاير«  وأفادت  املشكلة. 
الهبوط في املطار لم يكن يعمل لدى وصولها 

بينما لم يكن املدرج مضاء.
اإلنترنت  على  انتشرت  صور  وأظهرت 
الطائرة بال عجالت على أرض املدرج الذي 
للنزول.  الركاب  سارع  بينما  الثلوج  غطته 

عددهم  البالغ  ركابها  من  أي  يتعّرض  ولم 
94 أو أفراد طاقمها الستة إلصابات بالغة، 
بحسب شركة الطيران. واحتاج راكب واحد 
فقط لعناية طبية. وقالت الشركة »مكّنت ردة 
في  غاية  كانت  والتي  السريعة  الطاقم  فعل 
املهنية الطائرة من البقاء على مسار الهبوط 
الشركة  وأشادت  بالكامل«.  توقفها  حتى 
لدى  أن  إلى  مشيرة  الخبرة«  »ذي  بطاقمها 
الطيار األساسي على متنها 6900 ساعة من 

الطيران.
لوزارة  املحلي  الفرع  باسم  وأفادت متحدثة 
هبطت  »الطائرة  أن  برس  فرانس  الطوارئ 
على ذيلها«. وقالت إن الركاب وأفراد الطاقم 
الطوارئ.  منزلقات  باستخدام  غادروها 
كومي  منطقة  في  املسؤول  أفاد  بدوره، 
حصل  »ما  أن  بيان  في  غابليكوف  سيرغي 
اليوم في مطار أوسينسك غير مقبول. نشكر 
اهلل أن أحدا لم يتعّرض إلصابات خطيرة«. 

طائرة ركاب روسية  ترتطم باألرض بعد تغير اجتاه الهواء 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن- )أ ف ب( - الزمان 
غرب  شمال  سيارا  العاصفة  ضربت 
بريطانيا،  السيما  األحد،  أوروبا 
أضرار  وقوع  من  خشية  وسط 
للكهرباء،  وانقطاع  وفيضانات 
جوية  رحالت  لذلك  تحسبا  وألغيت 
وبحرية بني فرنسا وانكلترا وأّجلت 

مباريات في ثالثة بلدان.
في  برتقالي  تنبيه  فرنسا  في  أعلن 
األكثر  البالد،  شمال  في  مقاطعة   42
ودعي  العاصفة،  لخطر  عرضة 
واملناطق  الغابات  لتجنب  السكان 

الساحلية واإلبحار.
أما في بريطانيا، البلد األكثر تضررا 
من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل 
الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة 
بلغت  التي  والرياح  الغزيرة  األمطار 

سرعتها 130 كلم في الساعة.
الجوية  األرصاد  هيئة  وأصدرت 
أحمر  تنبيها  األحد  البريطانية 
الرياح،  نتيجة  وويلز  انكلترا  في 
ليال  التاسعة  الساعة  حتى  يستمر 
إنها  الهيئة  وقالت  وت.غ(.  )محلي 
تتوقع تعرض السكان ألضرار، بينها 
وفيضانات،  للكهرباء  ممكن  انقطاع 
التي  املخلفات  خطر  من  وحذرت 
انقطعت  وبالفعل،  الرياح.  تحملها 
وفاضت  منزل،  ألف   92 عن  الكهرباء 

بعض مجاري املياه.
ابردرون  قرية  في  الهيئة  وسجلت 
بلغت  رياح  هبوب  )شمال(  ويلز  في 

سرعتها 150 كلم في الساعة.
وجرح ثالثة أشخاص في مدينة برث 
من  جزء  انهيار  نتيجة  االسكتلندية 
سقف حانة. وألغيت عشرات الرحالت 
الجوية أو ارجئت. وعرضت الخطوط 
املسافرين  على  البريطانية  الجوية 
مطارات  من  املغادرين  أو  القادمني 
رحالتهم.  تأجيل  امكان  األحد  لندن 

عدة  اتالنتيك  فيرجن  شركة  وألغت 
رحالت انطالقا من مطار لندن هيثرو 

األكبر في البالد.
اضطراب حركة النقل

املالكة  رايل،  نيتوارك  نصحت شركة 
بعدم  بريطانية،  قطارات  لشبكة 
حال  في  إاّل  األحد  بالقطار  التنقل 
وحذرت  قصوى«،  »ضرورة  ذلك  كان 
من امكان اضطراب حركة النقل حتى 
صباح االثنني. وقّلصت عدة شركات 
القطارات،  وتيرة وسرعة  أخرى  نقل 
كما ألغيت عدة رحالت في اسكتلندا.

العاملة في بحر  العّبارات  وانقطعت 
الفرنسية  كاليه  املانش، بني مدينتي 
ظهر  العمل  عن  البريطانية،  ودوفر 

األحد و«حتى اشعار آخر«.
وأدت العاصفة أيضا إلى تأجيل عدة 
مباريات كرة قدم في اململكة املتحدة، 
في  وانكلترا  اسكتلندا  ومباراة 
بطولة األمم الست لريغبي السيدات، 

وسباقات خيول، وغيرها.
وأغلقت الحدائق امللكية، كما تغّيبت 
عن  األحد  الثانية  اليزابيث  امللكة 
في  قصرها  في  التقليدي  االحتفال 

التي  ايرلندا  في  أما  ساندريغهام. 
وتهددها  برتقاليا  تنبيها  أعلنت 
الساحلية،  املناطق  في  فيضانات 
آالف   10 عن  الكهرباء  انقطعت  فقد 
مساء  وكشف  وشركة.  وقرية  منزل 
مدينة  إعالن  حفل  الغاء  عن  السبت 
عاصمة  )غرب(  البريطانية  غالواي 
كما   ،2020 لعام  األوروبية  للثقافة 
حذرت شركة اير لينغس الجوية من 
أخرى.  وإلغاء  رحالت  تأخر  احتمال 
بلجيكا  في  الجوي  النقل  وتأثر 
في  رحلة   60 نحو  الغيت  اذ  أيضا، 

مطار بروكسل. وأعلن تنبيه برتقالي 
األحد مع ارتفاع خطر حدوث أضرار 
الغابات  وأغلقت  البالد.  كامل  في 
واملنتزهات في بروكسل يومي األحد 
واالثنني، كما أعلنت رابطة كرة القدم 

تأجيل مباريات كانت مقررة األحد.
خطر أمواج عالية

في أملانيا، ألغت مطارات فرانكفورت 
وميونخ وكولونيا وهانوفر رحالت.

الصعوبات  هذه  تتواصل  أن  ويمكن 
سلطات  أعلنت  وقد  االثنني،  إلى 
تنبيها  األملانية  الجوية  األرصاد 

مساء  السادسة  الساعة  إلى  يستمر 
)الخامسة ت.غ( من يوم االثنني.

وتأثرت خطوط قطارات شمال البالد، 
حيث الغيت رحالت قطارات اقليمية.

املدارس  تالميذ  لوكسمبورغ  وأعفت 
االثنني،  الحضور  من  الحكومية 

بسبب خطر حدوث عاصفة قوية.
وفي فرنسا، ينتظر هبوب رياح تصل 
الساعة،  في  كلم   140 الى  سرعتها 
شمال  في  برتقالي  تنبيه  وأعلن 
دو  اوت  منطقة  أقاليم  البالد. ودعت 
إلى خفض تنقالتهم  السكان  فرانس 

بسبب  الغابات  في  التجول  وتجنب 
خصوصا  األشجار،  سقوط  مخاطر 
إلى  الذهاب  اقليم سوم، وتجنب  في 
حدوث  مخاطر  بسبب  السواحل 
»أمواج عالية«. واشارت املنطقة الى 
النقل  شبكة  في  ممكنة  »اضطرابات 
وأغلقت  املدن«.  وداخل  املدرسي 
املنتزهات والحدائق في مدينتي ليل 
وبولوني سور مير طوال األحد. أما 
مدينة  في  الغربي  البحري  الرصيف 
كالي، وهو منطقة مفضلة للمتنزهني، 

فأغلق منذ مساء السبت.

د. عبدالوهاب اجلبوري 

عبر  الحديث  عند  الكثيرون 
كتجربة  االلم  يظهر  العصور 
تختلف  انما هي ظاهرة  ومعاناة 
بشدة من شخص الخر اضافة الى 
االختالف في فهم ماهيتها بتغيير 
الزمان واملكان .ففي القرن الواحد 
والعشرين قبل امليالد حيث سادت 
كان   ، الدينية  واالفكار  املعتقدات 
يفسر االلم على انه عقاب او جزاء 
من االلهة يشفى بتقديم االضاحي 

ا  اما  الصلوات،  واقامة  وتقديم 
الن فقد تغير هذا املفهوم  جذريا 
خلل  وجود  يعني  اصبح  اذ   ،
عن  معالجته  ممكن  فيزيولوجي 
طريق االدوية احيانا او بتدخالت 
جراحية بسيطة او معقدة احيانا 
اخرى....  يعاني حوالي 56%  من 
سكان الواليات املتحدة االميركية 
 %1 ونسبة    ، الظهر  االم  من 
باالعاقة  يصابون  هؤالء  من  فقط 
التامة ...! مااسباب حدوث االلم ، 
اليوجد مسبب واحد ، انما توجد 
منها  باملسببات  طويلة  قائمة 
..االنتانات ، الرضوض ، ا مراض 
كالتهابات  املزمنة  االلتهابية 
 ، والتهابات  الرثوي  املفاصل 

  . والسرطانات    ، االصق  الفقار 
سبب  معرفة  ان  من  الرغم  وعلى 
في  للمساعدة  هام  امر  هو  االلم 
قد  الحظ  ولسوء  انه  اال  العالج 
للشفاءمن  ابدا  كاف  غير  يكون 

املرض .
هل من وسيلة لقياس  درجة االلم 
لقياس  عديدة  وسائل  هناك  ؟ 
درجة االلم اال ان االمر ليس بهذه 
االلم  تحمل  درجة  كون  البساطة  
هي امر نسبي يختلف من شخص 
الفيزيولوجية   لبنيته  وفقا  الخر 
...   نستخدم في معظم  عيادات 
بسيطة  مسطرة  االالم  معالجة 
10  حيث يمثل  الى  مدرجة من0 
بينما   ، الم  وجود  عدم    0 الرقم 

االعظمي  االلم    10 الرقم   يمثل 
االلم  علم تسكني     ... االسوء  او 
في عالج اسفل الظهر )الديسك (؟  
فئات  مختلف  الظهر  االم  تصيب 
االعمار من الناس ويعاني الكثير 
من مجموع سكان االرض من  االم 
معاناتهم  وحدها....تطول  الظهر 
من  الرغم  وعلى  السنة  لتتجاوز 
انها  اال  االصابة  اسباب  تنوع 
تبقى محصورة في مكونات الظهر 
، الفقرات العظمية ، واالعصاب ، 
مجتمعة  والنسج  والعضالت 
االحيان  بعض  في   . منفردة  او 
التشخيص  طرق  وباستخدام 
رؤية  يمكن   )    %%%  ( الحديثة 
نتيجة  عصبي  جذر  انضغاط 

فقري  انهدام  او  لبية  نواة   فتق 
في  انه  اال   ، العظام   بسببترقق 
احيان كثيرة اليترافق االلم املبرح 
النواةاللبية  فتق  حاالت  في   ،
على  ماتحدث  عادة  والتي   ، مثال 
4الى  القطنية   الفقرات  مستوى 
النسيج  في  وذمة  التهابا  يتم   5
مما   ، االصابة  بمنطقة  املحيطة 
مستمر  تخريش  في  يتسبب 
وبلتالي   ، املجاورة  لالعصاب 
الشعور بالم بارق كتيار كهربائي 
اخمص  الى  الظهر  من  ينتقل 
القدمني وبشكل خاص عند تغيير 

وضعية الجسم . 
حقن  استخدام   الية  ماهي 
فوق  الحيز  في  الستيروئيدات 

)الديسك  االلم   كتسكني  الجافية 
(  حصار عصبي حيث يتم حقن 
مزيج من الستيروئيدات واملخدر 
املعروف  من  انه  ..اذ  املوضعي 
خواص  للستيروئيدات  ان 
االلتهاب  معالجة  فعالةفي  قوية 
املخدر  يقوم  بينما   ، والوذمة 
لاللم  مؤقت  بتسكن  املوضعي 
فعلها  الستروئيدات  تفعل  ريثما 
املمارسني  بعض  احيانا  يلجأ    .
بالحصار  مايسمى  اجراء  ال  
العصبي   للجذر  االنتقائي 
وحصار العصب حيث تتم معرفة 
العصب املصاب من خالل الفحص 
تتم  ثم  ومن  او        السريري 

عملية  حقن مباشر 

وداعًا لأللم في العمليات اجلراحية 

تستمع  أو  ترى  أن  يمكنك  أذنك  أو  عينك  توجه  ما  أين 
إلى نقاشات حول هذا الفيروس كورونا املستجد تكشف 
خارجي  استهداف  إلى  تشير  التي  االتهام  أصابع  عن 
مدروس بني االحتماالت التي تحلل أسباب ظهور وانتشار 
وحدها  الصني  في  إاّل   . الصني  في  املرعب  الفيروس 
،صاحبة االبتالء، ال يوجد أي حديث رسمي عن مؤامرة 

تستهدفهم من عدو خارجي.
ال وقت في بلد عمالق مثل الصني لصرفه على االنشغال 
تلو  املاليني  يهدد  املرض  حني  في  املؤامرة،  حديث  في 
املاليني . العمل وحده كفيل ملواجهة الكارثة قبل أن تتسع 
، وهذه الهبة الوطنية التي شبهها الرئيس الصيني بالحرب 
والنجاة  للعالج  الطريق  أول  ، هي  املرض  على  الشعبية 
الوطنيني  االبطال  لقب  االطباء  على  الحكومة   واطلقت   .
للصني نظرًا للجهود العظيمة والتضحيات التي يقدمونها 
في سبيل انقاذ الناس . الجميع ينزل الى الواجب الوطني 
، واملاليني تلتزم تنفيذ التعليمات بحذافيرها في املنازل من 
دون مخالفة لحظر تجوال أو أية شروط حكومية لحركة 

الناس .
في  واالنضباط  السيطرة  تستطيع  العالم  في  دولة  أية 

التعامل مع كارثة هائلة مثل الصني ؟
أنظمة بلداننا الصحية والبيئية مثل طبيعة األنظمة السياسية 
قاطبة، دائمًا هناك مشكلة نبحث لها عن حلول في الخارج 
الدوام  على  إّنه  كما   ، نتائج ملشاكلنا  إلى  لذلك ال نصل 
خارجية  لعوامل  السياسي  للفعل  السيء  املردود  ننسب 
الوطنية  اإلرادة  تقوية  على  العمل  ونتجاهل   ، وضغوط 
ورص النسيج االجتماعي وتحقيق العدالة االجتماعية التي 
توفر مسير آمن لسفينة الوطن ، وليس هناك تمايز بني فئة 
وأخرى في النجاة أو الغرق عند مواجهة أزمات كبيرة .

في العراق مثاًل، املاليني ال تزال تبحث عن مفهوم للوطن 
بيننا  املسافة  كم  ُرى  يات والكرامة.  السيادة  ذي  املستقل 

وبني الصني ؟
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بكني -الزمان
انها  الصينية  الحكومة  اعلنت 
صنفت أطبائها كأبطال وطنيني 
الذي  الكبير  املجهود  بعد 
السلطات  اعالن  منذ  به  قاموا 
في  العام  النفير  عن  الصينية 
مستشفياتها للتصدي لفيروس 

أودى  والذي  القاتل  “كورونا” 

شخصا.  811 من  أكثر  بحياة 
وملواجهة هذا الفيروس ،حرص 
العمل  على  الصينيون  األطباء 
في  توقف  دون  نهارا  ليال 
مما  ملكافحته  الزمن  مع  سباق 
في  بعضهم  دخول  في  تسبب 

التعب  نتيجة  هستيرية  حاالت 
واإلرهاق.

وفاة  أكدت  قد  الصني  وكانت 
طبيب بسكتة قلبية بعد أن عمل 
طيلة 10 أيام متواصلة دون أن 
منزله  إلى  العودة  من  يتمكن 
ونيل قسط من الراحة.وتداولت 

االجتماعي  التواصل  مواقع 
صورا مؤثرة للحالة التي وصل 
فقد  الصينيون  االطباء  إليها 
أظهرت عديد الصور اثار أقنعة 
الوقاية من الفيروس وقد طبعت 
آثارا  تاركة  املمرضات  وجوه 

سلبية،

وهم  األطباء  أخرى  وأظهرت 
يفترشون األرض في املختبرات 
الكراسي  على  وينامون 
للحصول على قسط ضئيل من 
وسط  شاق،  عمل  بعد  الراحة 
أجواء من القلق مع تزايد نزالء 

املستشفيات.

الصني:إعالن األطباء أبطاالً وطنيني

نيويورك -الزمان 
والفنية،  األدبية  األوساط  فقدت 
»روجر  األمريكي  والروائي  الكاتب 

خان«، عن عمر ناهز الـ92 عاما.
 20 الراحل  والروائي  الكاتب  ألف 
واشتهر  املقاالت،  ومئات  كتاًبا 
لعام  مبيعا  األعلى  الكاتب  بكونه 
»الصبية  1972.. فقد حققت روايته 
عند  إيرادات  أعلى  والصيف«، 
كبيرا،  جماهيريا  ونجاحا  صدورها 
حيث تناولت قصة الشباب الضائع.

االنتقادات  بعض  الكاتب  واجه  وقد 
من  الفئة  لهذه  انحيازه  بسبب 
الشباب.. وفي عام 1956، تم تعيينه 
محررا للرياضة في مجلة »نيوزويك« 
األمريكية، وعمل محررا في صحيفة 
خالل  بوست«،  إيفننج  داي  »ستر 
الفترة من 1963 إلى 1969.. وغالبا 
الرياضية،  كتباته  تشمل  كانت  ما 

القضايا االجتماعية.

وفاة صاحب 
الصبية والصيف 

تكساس -الزمان 
النقاب  جديد  طبي  بحث  كشف 
والخضراوات  الكرنب  احتواء  عن 
القرنبيط،  اللفت،  مثل:  الصليبية 
أن يساعد  على مركب طبيعي يمكن 
الكبد  أمراض  على  السيطرة  في 

.)NAFLD( الدهني غير الكحولي
الجديد،  الطبي  البحث  ويشير 
»تكساس«  جامعة  في  أجرى  الذي 
عدد  في  نتائجه  ونشرت  األمريكية، 
الكبد«،  »أمراض  مجلة  من  فبراير 
الطبيعي،  املركب  هذا  أن  إلى 

في  يسهم  قد  بـ«اإلندول«،  واملسمى 
تدابير  أو  جديدة  عالجات  تطوير 

وقائية ملرض الكبد الدهني.
األستاذ  ه«،  شواو  الدكتور  وقال 
بناًء  »تكساس«:«  طب  كلية  في 
على هذا البحث، نعتقد أن األطعمة 

على  العالية  القدرة  ذات  الصحية 
الكبد  ملنع  ضرورية  اإلندول  إنتاج 
ومفيدة  الكحولي،  غير  الدهني 
بها«..  املصابني  صحة  لتحسني 
الغذائي  النظام  تغيير  أن  مؤكدا 
عالج  أو  منع  في  يساعد  أن  يمكن 

الفرد.  رفاهية  وتحسني  املرض 
وحذر الباحثون من أن عدم معالجة 
بشكل  الكحولي  غير  الدهني  الكبد 
صحيح، يمكن أن يؤدي إلى أمراض 
ذلك  في  بما  للحياة،  املهددة  الكبد 

تليف الكبد أو سرطان الكبد.

الكرنب عالج فعال في مكافحة أمراض الكبد 


