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مؤتمر  في  غاضباً  كان  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
ولم  لبنان  في  السياسية  الطبقة  على  بباريس  صحفي 
الثنائي حزب هللا وحركة  يستثِن أحداً، لكّنه شّدد على 
إعادة  الى  تفضي  المعرقل إلصالحات  موقع  في  أمل 
يهّدد  الذي  السياسي  الفساد  على  والقضاء  الدولة  هيبة 

كيان الدولة اللبنانية أمنّياً ومالياً ومعيشياً . 
ولفت الرئيس الفرنسي الى أنهم يدفعون نحو السيناريو 
األسوأ. ثمَّ قام ماكرون بنسف ُكل ذلك بالقول أّنه اليملك 
أدلة على تدخالت ايران والسعودية أو تركيا في الشأن 

اللبناني المتدهور . 
التي  الفرنسية  المصلحة  بحسب  يتحّدث  نفسه  الرجل 
ال يريد لها أن تتضرر مع ايران والسعودية ويستبعد 
والمتناولة،  المتوارثة  اللبنانية  األزمة  في  تأثيرهما 

وحشر اسم تركيا من باب التصعيد القائم معها.
للتأثيرات  خاضع  لبنان  أنَّ  يعلم  سواه  أو  ماكرون   
يريد  ال  لكّنه  االيراني،  التأثير  وأقواها  الخارجية 
العقوبات  يعارض  الذي  وهو  المسار،  بهذا  الخوض 
االمريكية ضد ايران  وكذلك االنسحاب االمريكي من 

االتفاق النووي.
كأنَّ ماكرون كان يتحدث عن الشأن العراقي من دون 
لن  فإّنه  الرؤية  هذه  بنفس  كان  اذا  ولكن  يشعر،  أن 
للمتداول  استهالك  هو  واّنما  للحل،  مقاربة  الى  يصل 
من المجريات السياسية المرتبطة بالصراع الدولي في 

المنطقة ليس إال .
الشيء المختلف هو انَّ السياسة االمريكية نحو العراق 
لبنان  نحو  فرنسا  سياسة  اّن  حين  في  واضحة،  غير 
في  التأثير  ضعيفة  التزال  لكنها   ، االبعاد  واضحة 

المجريات المحلية هناك . 
احتله  أن  منذ  العراق،  في  واشنطن  سياسة  غموض 
الجيش االمريكي سنوات طويلة  واسهم في تثبيت مسار 
أوصل  الذي  هو  األسس،  هذه  على  السياسية  العملية 
التدخالت االيرانية التي تشكو منها واشنطن اليوم الى 

درجة التصادم واالزاحة .

بالد بال وطن
ُل بأرض السواد بمنتهى الحرية والجنون، وأبدأُ من لوٍح سومري تألألت على طينه  دعوني أتغزَّ
س أول قصيدة حب على البسيطة، تلك القصيدة التي اختزلت العشق بسطور قليلة، والتي  المقدَّ
كتبها بغصن من اآلس سومري يمطر شعراً ساعة ضحى يقول فيها:جئت بهذا الليل كحالً لعينيِك، 
وبحمرة الشفق ورًدا إلى خديِك، وبنور السماء فطوراً لروحِك، أيتها المتدفقة خصباً في أحضان 
الحياة.ثم أحمُل خطواتي إلى حقول الحنَّاء المزدانة أرضها بمروج الملح كما لو أنَّها قمر ساَح 
بياضه على أرض الفاو؛ وأقف واجماً أمام خوذة جندي أزهر في جراحها النعناع، خوذة ثقبتها 
الشظايا ربما شاركني شهيدها الملجأ ذات حرب، وأصيُخ السمع ألنين ناي قصبي يعزفه صياد 
بمشحوف يمخر عباب األهوار مثل حوٍت زنجي يلتهُم سحر الماء األخضر، أجمُع فتات الخبز 
من أزقَّة البصرة القديمة وأطعمُه لنوارس كأنَّها نديف قطن ترفرُف حوَل نصب السياب، وأقُف 
مندهشا أمام إيشان من اللهب يسطع في تخوم بعيدة من مملكة إحفيِّظ في هور الصحين، آه على 
الذين غادروا  اهُ على الجنود  أوَّ العمارة ساعة غروب،  تنانير  ح والقطا ورائحة  روجات المشرَّ
نخل  تترقب عودتهم،  الناصرية  في سماء  الحمام  أسراب  ومازالت  الحرب  إلى  الطين  بيوتات 
ة الكوت المذبوحة غدراً على  اهُ على أسماك سدَّ السماوة بال سماوات صدقت يا سعدي يوسف، أوَّ
موائد المنطقة الخضراء، مضائف الديوانية بال ضيوف وقهوتها باردة بعد غياب گزار حنتوش، 
ودّر النجف سرقته بالد فارس، لماذا يحدث كل ذلك ياشارع الطوسي؟ وحالوة الدهين مذاقها 
العلقم بفم الزائرين، نهر الحسينة في كربالء ما عاَد يرتوي منه عابر السبيل وحمام الحضرة 
وسبع  زينب  بال  الزينبية  وتل  هذا  كل  يحدث  العباس  ياشارع  لماذا  فارسية؛  بلغة  يهدل  صار 
اهُ على فواخت الحلَّة التي تنوح على أطالل الجنائن المعلقة، ويالحزن بالبل بساتين  الحسين، أوَّ
بهرز على ضحايا اإلرهاب ،وبرتقال بعقوبة إزداد شحوباً ليس من نضجه إنَّما خوفاً على نهر 
األلحان  دار  وتسجيالت  أضالعه  تهشَّمْت  كركوك  في  الطبقجلي  جسر  الجفاف،  من  خريسان 
تعزف موسيقى جنائزية على قبر جان دمو البعيد .. يالألسى، سالل مدينة بلد بال ثمار ومنائر 
سامراء مازالت تنزف دمعاً على الدم الطهور الذي تدفق نوافير جلنار من جراح اطوار بهجت، 
وخيول تكريت المطهَّمة بالعقيق شاخْت وربضْت على صهواتها األحزمة الناسفة، ونواعير راوه 
أتعبها الظمأ وهربت من لوحات نوري الراوي بحثاً عن الماء ومآذن الفلوجة لما تزل ترشح دماً 
ام العليل أمسى عليالً على منارة الحدباء  وشظايا على الكروم المحترق في بساتين حديثة، وحمَّ
التي أصبحت أثراً بعد عين، وصوت مؤذن جامع النبي يونس مشروخاً بالندم على عربة آشور 
بربارة زحف على صلبانها  قرقوش بال عذراء والنبيذ، وكنيسة  الحدباء،  المهشَّمة في غابات 
الظالم، قلعة أربيل استعمرتها العناكب والخفافيش الغريبة بعد اغتيال الفتى الكردي زردشت، 
وشالالت بيخال بال هدير، وأنِت أيتها السليمانية موحشة جبالك؛ فال غناء لطائر القبچ وطاقياْت 
الثلج انصهرْت قبل مجيء نوروز، الجسر العباسي في دهوك ماعادت زهور النرجس تنبت في 
فات الغزاة  ا انت أيتها المنهوبة يا بغداد، مسرَّ عروقه، والدبكات الكردية بال مزامير وطبول، أمَّ
شوهت وجهك البتول، ولصوص كهرمانة أصبحوا يطالبون بحق المظلوم تحت قُبَّة الپرلمان، 
أبو نؤاس استبدلوا نديم كأسه بالزعاف، وتحت نصب الحرية قيَّدوا بسالسل إزميل جواد سليم، 
ة أخرى بسكين الطائفية، وشارع المتنبي أحرَق الظالميون عيون  وحمامة فائق حسن ُنحرْت مرَّ
كتبه، ألنهم يشعرون بالرعب من كل كتاب يشعُّ من سطوره النور، وازدهرت في السراديب كتب 
السحر والطالسم، أيها الوطن العجيب، أكثر من مئة صحيفة وفضائية تحتج كل يوم على الظلم 
والظالم الذي يهيمن على الناس؛ والمنطقة الخضراء منشغلة بالنهب والسلب وتدمير كل ماهو 
جميل، المنطقة الطرشاء التي ال تجيد سوى الوعود الُخلَّْب وبناء أعشاش العناكب والخفافيش في 
ا بأرض النحيب بحرية  جراح البالد التي تنزف من كل حدب وصوب.. ألْم أقْل لكم أني سأتغزَّ
أْن  يمكن  أّني ألعجب كيف  السيَّاب:  قالُه  ما  ُد  وبجنون، وأردِّ
يخون الخائنون؟ أيتها البالد التي أصبحْت بال وطن؛ وصدق 
اب الذي مازال يقاتل شبح الموت في أرض بعيدة  النوَّ مظفَّر 
نجوم  أبكْت  وبنبرٍة  الغربة  أصقاع  في  حين صدح  بغداد  عن 

السماء:نحُن اإلثنان بال وطن يا وطني. 

ناشطا   250 نحو  نّظم   - ب(  ف  )أ  )فرنسا(-   
في  كاليه  ميناء  في  احتجاجا  السبت  فرنسيا 
تقدمي  بحظر  محلي  قرار  ضد  فرنسا  شمال 

الطعام للمهاجرين في وسط املدينة.
خيرية  جمعية   70 نحو  أعضاء  استنكر  كما 
ومؤسسة حقوقية ما وصفوه بفشل املسؤولني 
اخلدمات  أدنى  توفير  في  حتى  احملليني 
األساسية للمهاجرين الذين يعيشون في املدينة 

وحولها.
واجلمعة رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا 
تعليق القرار الذي أصدره محافظ املنطقة بحظر 
تقدمي الطعام للمهاجرين في وسط كاليه، وهو 

قرار أثار غضب الناشطني احلقوقيني.
ودافع مسؤولون محليون عن قرار حظر إطعام 
حدود  وضمن  املدينة،  وسط  في  املهاجرين 
معينة، باعتبار انه ضروري للحفاظ على النظام 
التباعد  قواعد  تطبيق  لضمان  وأيضا  العام، 
فيروس  انتشار  ملنع  صحيح  بشكل  االجتماعي 

كورونا.
وأضافوا أن النشطاء أحرار في تقدمي املساعدة 

للمهاجرين خارج املنطقة احملددة.
مهاجر   1200 نحو  كاليه  ميناء  ويتواجد حول 
من دول عدة بينها إيران والعراق وأفغانستان 
والسودان واريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة 

عبور املانش للوصول الى بريطانيا.

بيروت- الزمان 
نسيب  نادين  اللبنانية  الفنانة  ظهرت 
جنيم ضيفة على أولى حلقات املوسم 
رجالة"  "قعدة  برنامج  من  اجلديد 
قيس  تقدمي   ، قناة  على  يعرض  الذي 
سليم،  وخالد  معوض  ونيقوال  جنيب 
في  إصابتها  قبل  سجلتها  والتي 
حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية 
احللقة،  خالل  نادين،  بيروت.حتدثت 
عن أسباب االنفصال بني الرجل واملرأة 
أنها  إلى  الفتة  األخيرة،  السنوات  في 
حتب مبدأ العدل واملساواة بني الرجل 
عن  وكشفت  شيء.  كل  في  واملرأة 
الذي حتب  مواصفات فارس أحالمها، 
العيش معه دون أن تشعر مبلل؛ حيث 
قالت إنه البد أن يشبهها 100 % يحب 
مميزاتها  ويحب  حتبها  التي  األشياء 
وعيوبها أيضًا، باإلضافة إلى أن تكون 
تشعر  وأن  وحنون،  مرحة  شخصيته 

بأنه صديقها املفضل.
 الفنانة اللبنانية أكدت أنها شخصية 
لكنها  احلياة،  في  الدراما  حتب  ال 
ميكن  ال  البكاء  في  تبدأ  أن  مبجرد 

السيطرة عليها.
قد  جنيم  نسيب  نادين  الفنانة  وكانت 
أعلنت منذ ما يقرب من عام، انفصالها 
أسمر،  هادي  املهندس  زوجها  عن 
اخلاص  حسابها  على  كتبت،  حيث 
كان  ما  "القرار  "تويتر":  موقع  على 
ما  لو شو  والفراق صعب  علينا  سهل 
العشرة واالحترام  األسباب بس  كانت 
احللوة  الثمرة  واألهم  بضلوا  واملعزة 

والدنا".
الفنانة اللبنانية أضافت: "ما في كلمة 
تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك 
صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء 
رسائلكم  لكل  شكرًا  لألبد  متحدين 

وبقدر محبتكم النا".

مكسيكو-)أ ف ب( - تغلب املكسيكي خوان 
بدرو فرانكو، صاحب لقب "أسمن رجل في 
لألرقام  غينيس  موسوعة  في  العالم" 
القياسية سنة 2017، على كوفيد19- بعد 
شهر على إصابته بالفيروس علمًا أنه يزن 
الرجل  وقال  كيلوغرام.   200 نحو  اليوم 
من  برس  فرانس  لوكالة  عاما   36 البالغ 
منزله في والية أغواسكاليينتس في وسط 
املرض  ألن  معقدا  األمر  كان  "لقد  املكسيك 
الذين  األشخاص  من  وأنا  بسرعة  ينتشر 
البدانة(.  )بسبب  أكبر  مخاطر  يواجهون 
وآالما  الرأس  في  أوجاعا  أعاني  كنت 
جسدية وارتفاعا في احلرارة وصعوبة في 
التنفس". وكان وزن خوان بدرو فرانكو قد 
فقد  أنه  كيلوغراما. ورغم  إلى 595  وصل 
يزن  وبات  الزائد  الوزن  من  كبيرا  قسما 
املشكالت  فإن  كيلوغرامات،   208 حاليا 

وارتفاع  السكري  بينها  ببدانته  املرتبطة 
كلها  رئوي،  مبرض  وإصابته  الدم  ضغط 
عوامل عّقدت معركته ضد الفيروس. وقال 
الطبيب خوسيه أنتونيو كاستانييدا الذي 
إن  فرانكو  بدانة  عالج  الذي  الفريق  قاد 

"املرضى الذين يعانون السكري أو ارتفاع 
ضغط الدم أو أي أمراض قلبية وعائية هم 
أكثر عرضة لإلصابة مبضاعفات خطيرة" 
أن  كما  بكوفيد19-،  اإلصابة  حال  في 

"فرص الشفاء ضئيلة جدا".

ف  )إسبانيا(-)أ  سباستيان  سان 
ب( - فاز فيلم "بيغينينغ" للجورجية 
بأبرز  السبت  كولومبيغاشفيلي  ديا 
سيباستيان  سان  مهرجان  مكافآت 
الدولي في إسبانيا، بعدما نال جائزة 
الصدفة الذهبية ألفضل فيلم وجوائز 

أفضل مخرج وممثلة وسيناريو.
وقالت اخملرجة اجلورجية البالغة 34 
هذا  على  التحكيم  "أشكر جلنة  عاما 
لي  يعني  هذا  املذهل.  الرائع  اليوم 

الكثير، إنه لشرف كبير".
وكان مقررا عرض هذا العمل الدرامي 

التطرف  حاالت  حول  املتمحور 
الديني في جورجيا، في مهرجان كان 
هذا  ألغيت  التي  بدورته  السينمائي 

العام بسبب جائحة كوفيد19-.
األبرز  املكافأة  "بيغينينغ"  ونال 
أعمال  على  متغلبا  املهرجان  في 

املسابقة  في  حظا  األوفر  من  كانت 
الرسمية بينها الكوميديا الدمناركية 
فينتربرغ،  توماس  للمخرج  "درانك" 
األربعة  الذكور  والذي حصد جنومه 

مجتمعني جائزة أفضل ممثل.
اجلورجية  املمثلة  حصدت  كذلك 

أفضل  جائزة  سوخيتاشفيلي  إيا 
ممثلة، من دون متكنها من احلضور 
القيود  بسبب  لتسلمها  شخصيا 
إسبانيا  إلى  السفر  على  املفروضة 

ملكافحة تفشي الوباء.
سيناس  "سني  فيلم  أن  كما 

فرناندا  للمكسيكية  بارتيكوالريس" 
فاالديز الذي يعالج قضية املهاجرين 
عبور  محاولتهم  لدى  قضوا  الذين 
نال  املتحدة،  الواليات  إلى  احلدود 
التيني  أميركي  فيلم  أفضل  جائزة 

لهذا العام.

أسمن رجل في العالم نادين نسيب جنيم تعرض مواصفات فارس أحالمها 
يتغّلب على كورونا

الفيلم اجلورجي بيغينينغ يحصد أبرز جوائز مهرجان دولي في اسبانيا

د. عبدالوهاب اجلبوري
طبيب اختصاصي

عادات غذائية سيئة ال تزال سيدة املوائد في العالم

حتذيرات من أطعمة تضر الصحة في وجبة الفطور
 لندن -الزمان

إينا  الروسية،  التغذية  خبيرة  حذرت 
قد  التي  األطعمة  بعض  من  كونونينكو 
تكون مضرة بالصحة في حال تناولها على 
وجبة اإلفطار. ومن أهم األطعمة التي يجب 
تبعا   الصباحية  الوجبات  من  استبعادها 
التحضير،  سريعة  العصائد  هي  للخبيرة 
فهذه األطعمة على حد قولها تهضم بسرعة 
بشكل  السكر  معدالت  وترفع  املعدة  في 

فجائي في الدم وتثير إفراز األنسولني.
يشعر   " اخلبيرة  بحسب  لذلك  ونتيجة   
مرة  الطعام  تناول  إلى  بحاجة  اإلنسان 
أخرى كون معدته تفرغ بسرعة ويفتقر دمه 
حذرت  التي  األطعمة  ومن  الغلوكوز".  إلى 
اإلفطار  وجبة  على  تناولها  من  اخلبيرة 
النيئة  التي تصنع من احلبوب  أيضا تلك 
 ،"Muesli" بالـ  يسمى  أوما  املطبوخة  أو 
إضافة  بعد  الكثيرون  يتناولها  والتي 
كوجبة سريعة  إليها  احلليب  أو  العصائر 
الشطائر  تناول  من  حذرت  كما  التحضير، 
وأشارت  املربيات.  مع  احملمص  اخلبز  أو 
العصائر  أن" شرب بعض  إلى  كونونينكو 
الطازجة قد ال يكون مفيدا دائما كما يشاع، 
كميات  على  حتتوي  قد  العصائر  فهذه 
لنوع  تبعا  البسيطة  السكريات  من  كبيرة 
الفاكهة التي صنع منها العصير". وأضافت 
"حتتوي هذه العصائر على الغلوكوز، لكن 
أيضا،  الفروكتوز  ناحية أخرى حتوي  من 
ويتحول  الكبد  إلى  بسرعة  ينتقل  والذي 

إلى دهون، ومن هنا حتصل زيادة الوزن".
الضوء  مشهور  روسي  طبيب  وسلَّط 
من  بعض  فيها  يقع  أخطاء  مجموعة  على 

بعون نظامًا غذائيًا صحيًا. يتَّ
ملا  وفقًا  مياسنيكوف،  ألكسندر  وأوضح 
التي  األطعمة  اليوم"،  "روسيا  موقع  نشره 
على  تقليدي  بشكل  الكثيرون  إليها  يشير 
صحي،  غذائي  نظام  ضمن  تدخل  أنها 

املستخلصات  مع  احللويات  إلى  مشيرًا 
مع  والسكاكر  والفيتامينات،  النباتية 
الهند، ومشروبات سموذي، والقهوة  جوز 
الذرة،  وعصيدة  الوزن،  بإنقاص  اخلاصة 

ورقائق الذرة، واللنب وغيرها.
ذات  اخملمرة  األلبان  منتجات  أن  وأكد 
مجدية  غير  الطويل  التخزيني  العمر 

ال  أنه  إلى  الفتًا  املعوية،  الدقيقة  للفلورا 
بسبب  بروبيوتيك  فيها  يكون  أن  ميكن 
على  وشدد  جدًا.  طويلة  لفترة  تخزينها 
الكاملة،  باأللياف  الفاكهة  تناول  ضرورة 
أن  مضيفًا  املطحونة،  الفاكهة  وليس 
املكرر،  الدقيق  من  املصنوعة  الذرة  رقائق 
الذرة  كعصيدة  متامًا  فائدة  أي  لها  ليس 

ميكن  فيما  دقائق.  خمس  تطهى  التي 
عن  الدم  ضغط  ارتفاع  مخاطر  خفض 
النظام  في  التغييرات  بعض  إجراء  طريق 
الغذائي أو منط احلياة. ومن خالل جتنب 
تقليل  ميكن  واملشروبات،  األطعمة  بعض 
ارتفاع  وعالمات  بأعراض  اإلصابة  فرص 
ضغط الدم املميتة، بحسب "روسيا اليوم". 

يؤدي  الدم  ارتفاع ضغط  أن  بالذكر  جدير 
الدموية  األوعية  على  الضغط  زيادة  إلى 
تؤدي  أن  وميكن  احليوية.  واألعضاء 
املميتة،  املضاعفات  بعض  إلى  احلالة 
والنوبات  الدماغية  السكتات  ذلك  في  مبا 
ناجتة  احلالة  تكون  أن  وميكن  القلبية. 
أو  صحي،  غير  غذائي  نظام  تناول  عن 

الكافية.  الرياضية  التمارين  ممارسة  عدم 
الشائعة  األطعمة  بعض  جتنب  يكون  وقد 
أن  الدم. وميكن  املفتاح خلفض ضغط  هو 
ترفع البطاطا ضغط الدم بشكل كبير، وفقا 
للمديرة الطبية في سارة بروير، التي قالت 
من  يزيد  قد  اخملبوزة  البطاطا  تناول  إن 
بنسبة  الدم  ضغط  بارتفاع  اإلصابة  خطر 

البطاطس  رقائق  وتعد   .11% إلى  تصل 
أسوأ أنواع البطاطا بالنسبة لضغط الدم، 
ويزيد  الدراسات،  بعض  كشف  ما  حسب 
بانتظام من فرص اإلصابة  الرقائق  تناول 
مقارنة  بنسبة 17%،  الدم  بارتفاع ضغط 
وجبة  من  أقل  يتناولون  الذين  بأولئك 

واحدة من الرقائق كل شهر.

لندن -الزمان 
مضاعفات  إلى   B12 فيتامني  نقص  يؤدي 
فإن  لذا  عالج،  دون  ُترك  إذا  خطيرة  صحية 
اكتشاف أعراض احلالة مبكرًا أمر مهم للغاية، 
من  العديد  إلى   B12 فيتامني  نقص  ويؤدي 
مضاعفات  ذلك  في  مبا  الصحية،  املشكالت 

احلمل واضطرابات اجلهاز العصبي.
وميكن أن حتدث هذه املشكالت عندما يتسبب 
إنتاج اجلسم خلاليا  في   B12 فيتامني نقص 
دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي ال ميكنها 
العمل بشكل صحيح. ومن املعروف أن خاليا 
الدم احلمراء هي املسؤولة عن حمل األكسجني 
في جميع أنحاء اجلسم باستخدام مادة تعرف 

باسم الهيموغلوبني. ومع وجود عدد أقل من 
خاليا الدم احلمراء أو كميات منخفضة بشكل 
غير طبيعي من الهيموغلوبني، ميكن أن تتأثر 
مناطق مختلفة من اجلسم سلبا. وواحدة من 
هذه املناطق هي األذنني. ووفقا وفقًا لروسيا 
اليوم ، فإن طنني األذنني، ميكن أن يكون عالمة 
يبدو  أن  وميكن   .B12 فيتامني  نقص  على 
أو  هسهسة  أو  أزيز  مثل  األذنني  في  الطنني 
املهم  من  ولكن  غناء.  أو  موسيقى  أو  خفقان 
على  عالمة  دائما  ليس  الطنني  أن  مالحظة 
اخلدمات  هيئة  وتقول   .B12 فيتامني  نقص 
ليست  "إنها  البريطانية:  الوطنية  الصحية 
عادة عالمة على أي حاالت خطيرة وتتحسن 

ربط  أيضا  وميكن  الوقت".  مبرور  عام  بشكل 
طنني األذن مبا يلي: B شكل من أشكال فقدان 

السمع
B مرض مينيير )اضطراب في األذن الداخلية 
التي ميكن أن تؤدي إلى نوبات الدوار وفقدان 
السمع(  اضطرابات الغدة الدرقية أو التصلب 

املتعدد  القلق أو االكتئاب
B تناول بعض األدوية

ما الذي يسبب نقص فيتامني B12؟
بسبب   B12 فيتامني  نقص  يحدث  أن  ميكن 
من  حالة  وهو  اخلبيث،  الدم  فقر  مثل  حاالت 
أمراض املناعة الذاتية التي تؤثر على املعدة. 
املناعة،  الذاتية أن جهاز  املناعة  وتعني حالة 

يحمي  الذي  للجسم  الطبيعي  الدفاع  نظام 
يهاجم خاليا اجلسم  والعدوى،  األمراض  من 
السليمة. وقد يصاب بعض األشخاص بنقص 
ما  على  احلصول  عدم  نتيجة   B12 فيتامني 

يكفي من هذا الفيتامني من نظامهم الغذائي.
البريطانية:  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتشرح 
"النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم واألسماك 
من  يكفي  ما  يوفر  ما  عادة  األلبان  ومنتجات 
ال  الذين  األشخاص  ولكن   ،B12 فيتامني 
أولئك  مثل  بانتظام،  األطعمة  هذه  يأكلون 
الذين  أو  نباتيا،  الذين يتبعون نظاما غذائيا 
أن  للغاية، ميكن  غذائيا سيئا  نظاما  يتبعون 

يصابوا بنقص الفيتامني".

احلديد الذي كان ينصح به دائما لبناء اجسام قوية بات برأي 
بعض الباحثني مادة خطرة ذات نتائج سلبية على  العديد من 
اعضاء جسم االنسان مثل الكبد والبنكرياس والقلب خاصة 
،األمر الذي سبب ارباكًا في مراكز االبحاث الطبية والعلمية .

-هل ان احلديد في الدم عبيء على القلب ام انه عنصر الغنى 
عنه ؟

احلديد هو عنصر غذائي ضروري يلعب دورا في العديد من 
كمية  على  احلصول  يجب  لذلك  األساسية،  اجلسم  وظائف 
إرتفاع  فوائده، ألن  صغيرة، لضبط مستواه واحلصول على 

مستواه فى اجلسم يسبب أضرار لإلنسان.
شرق  شمال  في  قضى  الذي  موراي  االمريكي  اخلبير  رأى 
اثيوبيا  في  الناس  يعالج  الزمن  من  عقدين  من  اكثر  افريقيا 
اليتناولون  الرعاة  اولئك  ان  واجلمال  االبقار  برعاة  ويختلط 

الغني  الدسم  الكامل  احلليب  سوى  السنة  ايام  معظم 
بالكوليسترول واخلالي من احلديد والذي يحصلون عليه من 
ابقارهم وجمالهم ، ومع هذا النقص الكبير في مادة احلديد 
بالدم فان اولئك االشخاص اليبدو عليهم انهم يعانون من قلته 
،فهم ليس خاملني واطفالهم غير معاقني ذهنيًا ، واكثر من ذلك 
التي ممكن  الوفيات  و  القلبية  االمراض  ان  هو  للعجب  اثارة 
الرعاة  بني  غيرمعروفة  تكون  تكاد  االمراض  تلك  تسببها  ان 
االفارقة ،فاحلقيقة هي ان نسبة منهم تصل الى %10 يعمرون 
النسبة  هذه  ان  حني  العمر،في  من  والستني  اخلامسة  حتى 
تصل في الغرب املتطور الى %12 فقط بالرغم من كل وسائل 

التقدم الطبي لديهم .
جامعة  من  والباحث  الطبيب  موراي  الدكتور  يقول  كما 
بالدم  الكثافة  املنخفض  الكولسترول  تأكسد  ان  منيسوتا 

بالقلب  االكليلية  اللويحات  تراكم  نحو  الرئيسية  اخلطوة  هو 
ومن اجل املقارنة قام باعطاء اولئك الرجال اقراصًا محتوية 
االقطار  في  للناس  يعطى  الذي  النوع  نفس  من  احلديد  على 
ثبت  الدم وقد  املتطورة حلمياتهم من االصابة من نقصه في 
له حسب ما يقول ان الكوليسترول في دماء اولئك الرعاة بعد 
للتاكسد  احتماال  اكثر  صار  قد  احلديد  باقراص  معاجلتهم 
الضار املسبب لتكون اللويحات وكان االستنتاج الذي توصل 
الرعاة  اولئك  الباحث ان نقص احلديد في دماء  الطبيب  اليه 
االفارقة هو يالذي ساعد على حماية قلوبهم من تأثير االغذية 

العالية الدسم .
من  مبأمن  الشابات  تكون  كيف   : الدكتورسوليفان  ءل  تسا 
النوبات القلبية ؟ عبر السنني ضل كثير من الباحثني يشيرون 
الى الهورمون االنثوي )االستروجني(  ويقولون انه هو احلامي 

للنساء من امراض القلب ،ولكن ثمة شيء يلفت النظر وهو انه 
اذا اعطي هذا الهورمون الى رجال مؤهلني لالصابة بنوبات 

قلبية، فانه اليوفر لهم أي حماية فما السر ياترى؟
دراسة  شملت  التي  دراساته  من  سوليفان  الدكتور  استنتج 
الدم ان الفرق بني الرجال والنساء في هذا املضمار هو مقدار 
عن  يفيض  الذي  فاحلديد  اجساهمهم  في  اخملزون  احلديد 
احلاجة بالدم يجري خزنه في نخاع العظام والكبد والطحال، 
والنساء في سن احليض تكون مستويات الفيرتني في دمائهم 
بحدود )30( أي حوالي ثلث مالدى الرجال من هذا البروتني 
وسبب ذلك هو فقدان احلائض كل شهر مقدار من دمها اثناء 
كبيرا  مقدارا  لذلك  تبعا  تفقد  فانها  وبالتالي  الشهرية  العادة 
من احلديد وبرأي الدكتور سوليفان ان بوسع الرجال ايضا 
ان يحققوا مثل هذه اخلسارة الدموية عن طريق تبرعهم بالدم 

ثالث الى اربع مرات في السنة ،فاذا الزم الرجال هذا القياس 
فان مقدار احلديد في دمائهم سرعان ما ينخفض الى نسبة 

مماثلة ملا هي عليه عند النساء احلوائض .
-كيف ينقص احلديد او يزداد ..

من  الكثيريرن  اقنعت  قد  الصحفية  الدعايات  من  عقودا  ان 
يعتبر  الفقيرباحلديد  الدم  بان  منهم  النساء  السيما  الناس 
يعالج  مالم  والصداع  اخلمول  يسبب  وانه  احلياة  آفات  من 
مبكمالت احلديد ،ولكن احلقيقة هي ان معظم النساء والرجال 
يحصلون على كامل حاجتهم من احلديد عن طريق وجباتهم 
الغذائية ،اما االشخاص الذين يكثرون من تناول حبوب احلديد 
فان هؤالء قد يواجهون اخملاطراذا ان حبة واحدة من احلديد 
تشمل على 100 ملغم  ومن املمكن ان تسبب تلفًا في الكبد 

والبنكرياس والقلب .

مخاطر نقص فيتامني B 12 :أعراض يومية الفتة

علماء يحذرون:احلديد خطر على القلب

حسن النواب

حظر إطعام 
املهاجرين في 

معقلهم بفرنسا
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