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السياسي  والحزب  السياسي  بالشعار  العراق  توّسخ 
وحتى  سياسي  انه  قيل  ما  وبكل  السياسي  والمال 
في  ماض  النخاع  الى  وهو  دينياً  نفسه  يقدم  بالذي 
برنامج سياسي. توشك العراق كثيراً ولم تعد هناك 
فرص كثيرة، بل رّبما لم تعد له فرصة على االطالق 
في خالل جيل كامل أن ينّظف نفسه ويظهر مشرقاً 
تحت الشمس حتى لو كان ثوبه ملطخاً ببعض بقايا 

الُبقع هنا وهناك لبعض الوقت.
بالسّياسيين  مليئاً  كان  كامل،  قرن  طوال  العراق 
انَّ  غير  االستبداد،  فترات  في  حتى  واالحزاب، 
السامية  المعاني  بعض  على  تتوافر  كانت  السياسة 
مهما شابها من خّسة وتلوث، ذلك انَّ عنصر الخير 
كان أقوى من عنصر الشّر ، وإْن لم يكن أقوى فقد 

كان موجوداً بمستويات معينة.
اليوم السياسي رديف المعنى المطلق للشر المطلق في 
الفساد والعمالة والخيانة والُجبن  والتخلّف والدجل 
التي  التصفيات  للقيم والمادي عبر  المعنوي  والقتل 

ال حصر لها.
السنوات الثماني عشرة األخيرة، وقبلها لنعد عشرين 
من  السياسي  مصطلح  معنى  انحدر  تسبقها،  سنة 
درجة سوء واطئة الى درجات تنزلق نحو الهاوية. 
قد  السياسي،  لسوء  درجة ضبط  هناك  دائماً  كانت 
يتأّخر مفعولها وتوقيتها، لكن يبقى لها مؤشر واضح 

على وجودها .
بعد ذلك، لم نعد نحتاج الى تفسير أو تبرير أو حتى 
توصيف أسباب جموع الغضب من الشباب العراقي 
الخارج من بقاع اليأس والدمار، باحثاً عن أمل يراه 
يرونه  الحرام،  الُسحت  في ظلمات  قريباً، وسواهم 

بعيداً. 
لقد توّسخ العراق كثيراً، توّسخ أكثر مّما حدث له أو 
فيه في أية حقبة بالتاريخ أو قبل التاريخ ، والبدَّ من 

هدير الماء الطهور. 

بيوت الفقراء
روَن مبحبٍَّة واعتزاٍز مبادرة الزعيم الشهيد عبد الكرمي قاسم بتوزيع  مازال العراقيون يتذكَّ
آالف البيوت على العوائل الفقيرة وفي أحياء ُأطلَق عليها تسمية اإلسكان مبعظم املدن 
العراقية؛ أضف إلى توزيعة األراضي اجملانية على العوائل املعدمة في مدينة الثورة، مدينة 
ل احتفالية شهدتها بعيني لتوزيع منازَل على  ر أنَّ أوَّ الصدر بالوقت احلاضر، لكني اتذكَّ
الفقراء، حني كنُت في السادس اإلبتدائي من عام 1972، حيث متَّ بناء تلك املنازل والتي 
كان عددها عشرة عن طريق العمل الشعبي، وساهم في بنائها معظم أهالي قضاء املناذرة 
من موظفني ومعلمني وفالحني وعمال وكسبة ، وكان توزيع تلك املنازل عاداًل جدًا، حتى 
ل منزل كان من نصيب عائلة متتهن صناعة الفحم وكانت تعيش بخيمة من  أذكر أنَّ أوَّ
الوبر ُنصبْت في أرض مهجورة بجوار دارنا، وصادف أْن ربَّ تلك العائلة الكادحة قد فارق 
ام  احلياة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة وترك خلفه أربعة أيتام مع أمهم، وكانت فرحة عائلة الفحَّ
ا البيوت التسعة الباقية  كبيرة حلظة دخولها إلى املنزل الذي وهبته احلكومة لهم مجانًا، أمَّ
فقد كانت من نصيب عوائل معدومة كانت تعيش في زرائب وخرائب، ثم شهدُت احتفالية 
عْت احملافظة عشرين بيتًا على عوائل فقيرة،  اخرى في كربالء بعد أربع سنوات عندما وزَّ
تلك املنازل التي وزعتها الدولة لم تكن ضمن حملة انتخابية إليها أو حملافظ مدينة كربالء 
أو لقائّمقام املناذرة، إنَّ الذي دعاني إلى تذّكر تلك املبادرات اإلنسانية التي أصبحْت من 
نصيب الفقراء في زمن مضى، هي احلمالت الكبيرة التي قام فيها رؤوساء الوزراء الذين 
سبقوا الكاظمي بعد استحصالهم على موافقة مجلس الوزراء في حينها بتوزيع األراضي 
السكنية مجانًا على الفقراء والذين يسكنون العشوائيات، ثم عزمهم وإصرارهم على بناء 
فُت أمام التوقيت الذي كانوا يعلنوَن فيه  تلك األراضي على نفقة الدولة أيضًا، غير أني توقَّ
عن تلك املبادرات اإلنسانية الزائفة؛ إْذ كانوا جميعًا يطرحوَن تلك الوعود اإلنسانية عند 
اقتراب موعد االنتخابات؟! والتي كانت جميعها حبًرا على ورق. ومن حقي كمواطن عراقي 
أْن أضع سؤااًل واضحًا أمام أخي رئيس الوزراء احلالي، ُترى هل ستحذوا حذوهم وتعلن 
عن مبادرات إنسانية حني نصبح على مرمى حجر من االنتخابات املزمع تنفيذها منتصف 
ة وأصبح بوسعك استغالل  حزيران القادم، وهل أنَّ أرض الوطن اتسعْت على حني غرَّ
أصدر  السابقة   احلكومة  في  الوزراء  مجلس  أنَّ  برغم  للفقراء؟  كبيوت  املساحات  تلك 
قبل سنوات على ما أتذكر قراًرا واضًحا بإيقاف توزيع األراضي واستغالل املساحات 
املتوفرة بالبناء العامودي؟ األمر الذي جعل أسعار العقارات تصل إلى أرقام فلكية، وليس 
بعيدًا أْن تباغت اجلميع بقراٍر يشبه الذين سبقوك من رؤوساء الوزراء؛ تسعى من خالله 
د تلك املساكن العشوائية  إلى شمول جميع احملتاجني واملعدمني مبنازل تليق بهم، أو تتفقَّ
ويكاد غبار األرض املتربة يخنق أنفاسك ويشّوه قميصك األنيق وأنت تأكل مترة وتشرب 
م اليك ماكان متوفرًا لديها في ساعة  الزيارة  حسوة لنب من عائلة فقيرة وكرمية ستقدِّ
املتوقع حدوثها قبل االنتخابات؛ لكني مع غيري من الناس ستعقد ألستنا الدهشة حول 
تلك املبادرة املفاجئة؟ أليس توقيتها سيكون على عالقة وطيدة باالنتخابات عندما تكون 
على األبواب، أليس هذا النشاط اإلنساني اجتاه العوائل الفقيرة يجعلنا نرتاب من نواياه؟ 
وربَّما ستهب بعض األراضي على ثلة من الفقراء، ولكن من يضمن أنَّ املسعى اإلنساني 
سيستمر وحتقق أحالمهم في بناء أراضيهم، حيث أنَّ التجارب السابقة من قبل رؤوساء 
عنُه  أعلن  الذي  بسماية  مدينة  هو مشروع  فها  الشعب،  وخدعْت  بريئة  تكن  لم  الوزراء 
رئيس وزراء سابق قبل سبع سنوات باحتفالية كبيرة رأينا فيها حتى الشركة الكورية 
فلم  املواطنني،  باستقطاب  الذريع  يعلن عن فشله  يكاد  املشروع،  ذلك  عليها  التي رسى 
يتقدم إلى دفع القسط األول إاّل املئات؟ وهناك رائحة فساد عطنة بدأت تفوح من العقود 
املبرمة مع الشركة الكورية، وأنَّ العمل في بنيته التحتية قد تعثر بعد سنوات من بداية 
العمل فيه، وأصبح مشروع بسماية بالنسبة للمواطن كالساعي خلف سراب، أجل يا أخي 
رئيس الوزراء؛ ذلك أنَّ الفقراء الذين استلموا سندات األرض باجملان في زمن احلكومات 
السابقة، ظلَّْت مجرد أوراق ال قيمة لها مطلقًا في الوقت احلاضر، فال تكرر خديعة من 
سبقوك مع الفقراء واملعدمني. ألنهم أيقنوا بعد الوعود الزائفة أنَّ بيوتهم العشوائية أفضل 
بكثير من تلك األراضي املزيَّفة والتي اليكمن أْن تعيش فيها حتى كواسر الصحراء؛ وأقول 
بصراحة مطلقة أخي رئيس الوزراء، إنَّ هذه األراضي اجملانية إذا ما وهبتها القيمة لها 
مالكيها،  مثل  وبائسة  جرداء  األراضي ستبقى  هذه  أنَّ وضع  ويبدو  خدمات؟  دون  من 
بانتظار ما تسفر عنه االنتخابات البرملانية القادمة؛ ورمبا إذا حالفك احلظ بالبقاء على 
ًة أخرى ولكن متى؟ كل  كرسي املنطقة اخلضراء ستنال تلك األراضي الفقيرة اهتمامك مرَّ
املؤشرات تقول أنَّ أراضي الفقراء ستبقى جرداء مثل أحالمهم القاحلة؛ وسينطبق على 
من استلم تلك األراضي اجملانية املثل العراقي الشهير؛ عش حمارًا حتى يأتيك عطف 
األراضي  أنَّ سندات  األمر  في  املؤلم  ويبقى  الربيع،  يأتي  عندما  وليس  الوزراء؛  رئيس 
السكنية التي وزعها رئيس وزراء سابق، ما هي إالَّ أراٍض متَّ توزيعها سابقًا وبسندات 
عقارية أصولية وتسبَّبْت مبشاكل بني أصحاب السندات العقارية القدمية واجلديدة ؟ولهذه 
األراضي مالكيها و لهم سندات عقارية أصولية تثبت أنهم مالكي األراضي التي لم تفرز 
منذ عام 2003؛ وأنَّ احلكومة قد خلقت مشكلة بني مالكي األراضي مع املتجاوزين والذين 
أصبحت لديهم سندات لنفس األراضي لكن من قبل رئيس وزراء سابق،حيث عّلق أحد 
املواطنني على هذه املشكلة قائال: »خالي حصل على سند جديد وهو متجاوز، وحاليا 
وراح تصير  للستَّار  وواصلة  القدمي  والسند  األرض  وبني صاحب  بينه  مشكلة عويصة 
كتول والله اليستر وحتى الناس اللي وزعولهه السندات ضايجة من هالشغلة الله اليستر« 
ونحن نقول ُجلَّ مانخشاه أْن يصل دمها إلى الِركاب بني الناس. والسبب رئيس وزراء 
سابق والوعود الزائفة التي أدمن عليها الشعب والتي  لم 
ير سوى حقول السراب من احلكومات السابقة، وقد وبدأ 
رواتب  والبرهان  التسويف،  نتيجة  بحكومتك  الثقة  يفقد 
املوظفني؛ فال بيوت للفقراء رأينا من احلكومات السابقة 
وأخشى أن ال نرى رواتب للموظفني واملتقاعدين في شهور 

قادمة من حكومتك األنيقة.

د.مناف الطائي
تغذية عالجية

 سوزان جنم الدين..
منافسة العروس بفستان الفرح

القاهرة -الزمان 
حرصت الفنانة السورية سوزان جنم 
رجل  زفاف  حفل  حضور  على  الدين، 
أقيم  الذي  سماقية،  باسل  األعمال 
وكان  الفن،  جنوم  من  عدًدا  بحضور 
ومحمد  دياب  عمرو  النجم  أبرزهم 

رمضان واللبناني راغب عالمة.
وانتقادات  لهجوم  وتعرضت سوزان، 
خطفت  التي  فستانها  بسبب  الذعة 
ومن  اللون  أبيض  كونه  األنظار  به 
غير  لون مختلف  ترتدي  أن  املفترض 

العروس.
ونشرت سوزان، مجموعة من الصور 
أصدقائها  بصحبة  فيها  ظهرت  التي 
دياب،  عمرو  الهضبة  رفقة  وآخرى 
الشخصي مبوقع  عبر حسابها  وذلك 
الشهير  والفيديوهات  الصور  تبادل 

"انستجرام".

لقي   - ب(  ف  -)أ  اباد-سنغافورة  اسالم 
سقوطه  جّراء  مصرعه  بولندي  متسلق 
خالل محاولته بلوغ قمة أحد جبال سلسلة 
كاراكورام في شمال باكستان، على ما أعلن 
السبت نادي متسلقي اجلبال الباكستاني.

حيدري  كرار  النادي  باسم  الناطق  وقال 
مايكل  إيلتشوك  إن  برس  فرانس  لوكالة 
جبل  تسلقه  أثناء  اخلميس  سقط  جاكوب 
نحو  ارتفاعه  يبلغ  الذي  سار  داست  دهي 
احلياة  فارق  أن  لبث  وما  متر،  آالف  ستة 
اجلمعة متأثرا بجروحه". واضاف أن "فريق 
االنقاذ اكد مقتل ايلتشوك مايكل جاكوب".  
زميل  جاكوب،  بودغانسكي  ينجح  ولم 
وفًقا  محاوالته،  رغم  إنقاذه  في  املتسلق، 
للناطق الذي قال إن الظروف اجلوية كانت 
سيئة وقت وقوع احلادث. وتولت مروحية 
ونقله  جاكوب  بودغانسكي  إنقاذ  عسكرية 

جبال  سلسلة  تقع  القاعدة.  معسكر  من 
بالتستان  جيلجيت  منطقة  في  كاراكورام 
الهيمااليا  جبال  غرب  الواقعة   ، اجلبلية 
في  قمة   50 أعلى  من   18 تضم  والتي   ،
 8611( املعروف   "2 "كي  منها جبل  العالم، 
مترًا(. وتضم املنطقة أيضًا ثالثة من أطول 
خارج   ، العالم  في  جليدية  أنهار  سبعة 
املناطق القطبية. وعلى سطح مركز جتاري 
مزروعة  بساتني  تنتشر  سنغافورة،  في 
بالباذجنان وإكليل اجلبل واملوز، في مشهد 
الرمادية  السحاب  ناطحات  مع  يتعارض 
وهذا  الدولة.  في  واألعمال  املال  حّي  في 
املوقع املمتّد على 930 مترا مربعا هو أحد 
البساتني التي تنمو على أسطح هذه الدولة 
الساعية  آسيا  شرق  جنوب  في  الصغيرة 
إلى زيادة اإلنتاج الغذائي احمللي للحّد من 
احلكومة  وتشّجع  الواردات.  على  اّتكالها 

عّدة  سنوات  منذ  القبيل  هذا  من  مبادرات 
في  محتمل  انخفاض  من  قلقها  تخفي  وال 
جّراء  من  العالم  حول  الزراعية  احملاصيل 
الواردات  في  واالختالالت  املناخي  التغير 
أن  غير  التجارية.  التوّترات  عن  الناجمة 
لهذه  جديدا  زخما  أعطى  الوباء  انتشار 
يدير  الذي  آنغ  سامويل  ويقول  املشاريع. 
على  الواقعة  سيتي"  غاردن  "إديبل  مزرعة 
سطح مركز جتاري "يخطئ من يظّن أن زرع 
بسبب  سنغافورة  في  ممكن  غير  األراضي 
تغيير  نريد  "نحن  مؤكدا  املساحة"،  ضيق 
هذه الذهنية". وقد أبصرت مزارع حضرية 
على  البساتني  لكن  مدن،  عّدة  في  النور 
األسطح هي حّل جّد مناسب للمناطق ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة كسنغافورة التي 

تستورد 90 % من منتجاتها الغذائية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

األزياء  مصممي  أشهر  توفي   - ب(  ف  باريس-)أ 
بفيروس  عاما   81 عن  األحد  تاكادا  كنزو  اليابانيني 

كورونا املستجد، وفق ما أعلن ناطق باسمه.
وكان كنزو أول مصمم ياباني يترك بصمته في باريس 

حيث صنع حياته املهنية بالكامل.
واشتهر املصمم الذي باع عالمته التجارية جملموعة "إل 
في إم اتش" في العام 1993 وتقاعد بعد ست سنوات من 

ذلك، برسوم غرافيك ورسوم للزهور.

وقال الناطق باسمه في بيان "توفي كنزو تاكادا األحد 4 
تشرين االول/أكتوبر 2020 في مستشفى نويي-سور-
يقام  فيما  بكوفيد19-"  إصابته  نتيجة  األميركي  سني 
أسبوع املوضة في باريس. ولد املصمم في 27 شباط/
وكان شغوفا  أوساكا،  قرب  هيميجي  في   1939 فبراير 
بالرسم واخلياطة التي عّلمها ألخواته. وصل إلى فرنسا 
في العام   على منت قارب إلى ميناء مرسيليا ثم انتقل 

إلى باريس التي فتنته.

تعود مجموعته األولى إلى العام 1970 وصممها ألحد 
املتاجر التابعة لغاليري فيفيان. انتقل في العام 1976 
إلى موقع أكبر، هو بالس دي فيكتوار، وأسس عالمته 

التجارية حتت اسمه األول.
العام 1983 وأول  للرجال في  وصمم مجموعته االولى 

عطر له في العام 1988.
ترك كنزو تاكادا عالم املوضة في العام 1999 من أجل 

التفرغ ملشاريع أخرى.

شهدت   - ب(  ف  )إيطاليا(-)أ  لبندقية 
تاريخيًا"  "يومًا  اإليطالية  البندقية  مدينة 
على  التغلب  من  متكنت  إذ  السبت، 
الفيضانات بفضل إقامة سدود اصطناعية 
منسوب  ارتفاع  دون  حتول  األولى،  للمرة 
ماركو  سان  ساحة  عادًة  تغمر  التي  املياه 

الشهيرة.
والسياح  البندقية  سكان  من  عدد  وحضر 
ملشاهدة  مطاطية  أحذية  منتعلني  السبت 
أكثر  مرتفعًا  يكون  مّد  وهو   ، ألتا"  "أكوا 
من العادة فيغمر عشرات املتاجر والفنادق 
باإلضافة إلى ساحة سان ماركو الشهيرة، 
يحظوا  لم  ألنهم  خاب  هؤالء  أمل  لكّن 
وكالة  الحظت  ما  على  املرتقب،  باملشهد 

فرانس برس.
لوكالة  فور  إريك  الفرنسي  السائح  وقال 
بالنسبة  بكثير  أفضل  "هذا  برس  فرانس 
بقيت  التجارية  فاحملال  البندقية.  ملدينة 
منها  الكثير  أغلق  بينما  اليوم  مفتوحة 
استخدام  إلى  حاجة  ال  أمس.  أبوابه 
املمرات اخلشبية" املثبتة في الساحة أمام 
املياه،  منسوب  في  فاالرتفاع  البازيليكا. 
في  ذروته  يبلغ  أن  املتوقع  من  كان  الذي 
النظام  النهار، لم يحصل، بفضل  منتصف 
هذا  كان  بعدما  املتنقلة،  للسدود  اجلديد 
الثاني/ تشرين   12 في  سّجل  املنسوب 
أعلى  أحد  املاضي  العام  من  نوفمبر 

مستوياته على اإلطالق وهو 87%1 مترًا 
فوق سطح البحر، فاجتاحت املياه املدينة. 
وحلقت أضرار يومها بالعشرات من كنائس 
التراث  مواقع  ضمن  املدرجة  املدينة  هذه 

العاملي.
فرانشيسكو  البندقية  بطريرك  ورأى 
"يوم  يشّكل  السبت  حصل  ما  أن  موراليا 
جتار  جمعية  رئيس  وصفه  فيما  األمل"، 

ساحة سان ماركو بأنه "يوم تاريخي".
على  األمر  "اقتصر  فيرنييه  كالوديو  وقال 
بركة صغيرة. في العادة كانت املياه تصل 

إلى ركبنا".
البندقية  حرفيي  لدى  ارتياحًا  األمر  وأثار 
احلجر  تدابير  من  كثيرًا  عانوا  الذين 
البحرية  الرحالت  نشاط  وتوقف  الصحي 

بسبب جائحة كوفيد19-.
وعّبر تاجر املالبس جيوفاني فابريس الذي 
يقع محله عند ميدان سان ماركو عن فرحه، 
وقال "أمس كان املد منخفًضا جدًا، ومع ذلك 
كان املاء أعلى في الساحة. اليوم الساحة 
يصدق".  ال  أمر  إنه  املاء.  من  متامًا  خالية 
ويقتصر عدد سكان البندقية على 50 ألفًا، 
لكّنها تستقبل كل عام 36 مليون زائر يشّكل 
معظم  ويأتي  منهم،  املئة  في   90 األجانب 
هؤالء إلى املدنية في سفن ضخمة، وهو ما 
يرى فيه البعض خيرًا فيما يعتبره البعض 

اآلخر مصدر تلوث غير مقبول.

مقتل بولندي حاول تسلق جبل في باكستان
بساتني مذهلة على أسطح ناطحات السحاب 

وفاة أشهر مصمم ياباني بفيروس كورونا

حسن النواب
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رائحة  تدغدغ   - ب(  ف  مكسيكو-)أ 
املشّرعني  أنوف  أشهر  منذ  املاريجوانا 
نهاية  قبل  سيناقشون  الذين  املكسيكيني 
مسألة  الشيوخ  مجلس  في   2020 العام 

تشريع املادة وإلغاء جترميها.
الفائت، أقامت مجموعة  فمنذ شباط/فبراير 
من الناشطني حتت نوافذ مجلس الشيوخ في 
العاصمة مكسيكو، ساعني بذلك إلى التعبير 

عن مطالبتهم بتشريع هذه احلشيشة.
ولكي يتمكنوا أكثر من إقناع أعضاء مجلس 
الشيوخ بذلك، زرعوا القنب قرب أحد مداخل 
عاملني  واحلرارة  املطر  وشّكل  املبنى. 
مساعدين جعال البراعم تكبر وتتحول نبتات 

بارتفاع مترين.
إنريكي  املكسيكية  القنب  حركة  عضو  وقال 
برس  فرانس  لوكالة  عاما(   30( إسبينوزا 

"نطالب أوال بحقوقنا كمستهلكني مسؤولني، 
قبل التفكير في مصالح السوق".

على  السهر  شابًا  عشرين  نحو  ويتولى 
احلقل الزراعي املستحدث فيما ينكبون على 
إعداد الطعام أو بعض األغراض املصنوعة 

من القنب وهم يغنون.
القاعدة  املناوبون  الناشطون  ويحترم 
النباتات لتدخينها،  السارية وهي عدم ملس 

فهم شاؤوا أن يكون وجودها في هذا املكان 
جترميها.  إللغاء  معركتهم  إلى  رمز  مجّرد 
املوجودين  من  شخص  كل  يتولى  لذلك 

إحضار سجائر املاريجوانا اخلاصة به.
سمحت املكسيك منذ العام 2015 باستخدام 
لم  لكنها  ترفيهية،  ألغراض  املاريجوانا 

تسمح ببيع هذه احلشيشة.
شخص  لكل  ُيسمح  ذلك،  إلى  باإلضافة 

بامتالك حّد أقصى منها هو خمسة غرامات، 
لكن ليس من السهل دائمًا أن تتحقق الشرطة 
هذا  احترام  من  التفتيش  عميات  خالل 
السقف. وقال إنريكي إسبينوزا "لقد سئمنا 
ابتزاز عناصر الشرطة الذين يفرضون علينا 

غرامات مالية للسماح لنا باملرور".
النواب  مجلس  في  اآلن  حتى  فشلت  وقد 
غرامات،   5 مبقدار  اجلرعة  زيادة  محاوالت 

كانون   15 تاريخ  وضع  القضاء  لكن 
في  للتشريع.  أقصى  حدًا  األول/ديسمبر 
من  القنب  حذف  اآلن  منذ  مت  ذلك،  غضون 
يسمح  ما  كليًا"،  احملظورة  "األدوية  قائمة 

باستهالكه لألغراض العالجية.
ودافع نيكوالس غيرا )23 عامًا( بحماسة عن 
يدّخنه  الذي  للقنب، هو  الطبية  اخلصائص 

منذ سنوات للتغلب على العصاب.

احد  (هو    FLD( ؟  ماهو  الدهني  الكبد  مرض 
االمراض الصامتة ... بشكل  عام احيانا تتشابه 
اعراضه تشابه اعراض القولون العصبي نوعا 
ان  ..  كيف  األولى  ما وخصوصا في مراحله 

يتشابه مع اعراض القولون ؟ 
نعم تتشابه اعراضه مع اعراض القولون نوعا 
الم  املريض يشعر  بكل احلاالت الن  ما وليس 

بالبطن .. غثيان .. واحيانا تقلصات معوية
التي يتقدم فيها املرض ويتفاقم،  في احلاالت 
وهي عملية قد تستغرق بضع سنوات، أو حتى 
من  التي  الدهني  الكبد  اعراض  عقود.  بضعة 
.. عدم  املمكن أن تظهر تشمل: التعب.. غثيان 
.. واحيانا يرافق املريض حالة  شهية الطعام 

احلقيقة  االسباب  هي  ما  ترى  يا   - االمساك  
التي من خاللها ان نتعرف على ان هذا املصاب 

بالتهاب الكبد الدهني ؟
بالشكل  الدهني  الكبد  التهاب  ان  ذلك  نالحظ 

العام 
- قد يكون االنسان بدنيا سمينا فزيادة الوزن 
عن احلد املعقول تسبب دهون على الكبد مما 
الكامل  بالشكل  الغذائي  االيض  عمليات  يربك 
يتمثل  الدهون باجلسم  ارتفاع مستوى  فمثال 

 LDL بارتفاع البروتني منخفض الكثافة
الى  يؤدي  الذي  الثالثية  الدهون  ارتفاع  او 

تراكم الدهون على الكبد 
- احيانا  جند الذين لديهم ارتفاع في معدالت 

الداء السكري تكون الدهون على الكبد 
بانتقال  بذلك  عالقة  له  الوراثي  التداخل   -

اجلينات الوراثية من االباء الى االبناء 
- ومن االسباب االخرى ملن يعاني من قصور او 
االصابه   تزيد من فرصة  الدرقية  الغدة  خمول 
التهاب  الذي يختلف بدوره عن  الدهني  الكبد 

الكبد الدهني الكحولي 
التهاب  مصاب  تضر  التي  االغذية  ماهي   -

الكبد الدهني ؟ 
االطعمة  او  االغذية  االولى  الدرجة  اذكرها 
التي تضر الكبد الدهني االطعمة التي حتتوي 
على  حتتوي  او  النسبة  عالية  سكريات  على 

الكاربوهيدرات 

صحة  على  سلبية  تاثيرات  تتسبب  وبالتالي 
الغازية  املشروبات   .. املعجنات  مثال   .. الكبد 
النها  املعلبة..  االطعمة   .. الكاكاو   .. املوز   ..

حتتوي على امالح 
- برايك افضل االطعمة لصحة الكبد .. ؟ 

- عصير البروكلي 
- عصير او شراب السبانخ مينع تكون الدهون 

- االسماك الدهنية 
- املكسرات ومن اهمها اجلوز .. الفستق .. الخ
- االفوكادو شرابه فعال جدا في طرد الدهون 

على الكبد 
على  الدهون  تكون  منع  في  يساهم  الثوم   -

الكبد 

- برايك افضل وصفة في تصحيح مسار الكبد 
الدهني طبيعيا ؟ 

االذاعية  الطبية  الوصفات  من  العديد  هناك 
الزمان  بجريدة  ومنها  واملقاالت  والتلفازية 

املوقرة .. 
اذكر منها 

ممزوجا  الدافيء  املاء  من  قدحا  ناخذ   -
على  ويشرب   .. صباحا  احلامض  بالليمون 
قبل تناول الطعام بساعه ) على معدة فارغه( 
من  اجلسم  تخلص  في  يساعد  الليمون  الن 
السموم بشكل طبيعي منا يجدد وظائف الكبد 
وظائفه  اداء  على  قادرا  يجعله  االساسية مما 

بالشكر االكبر

 دغدغة أنوف مشّرعي القوانني برائحة مخدرات إجبارية 

التهاب الكبد الدهني وطرق عالجه واألغذية الواقية

 يوم تاريخي
في البندقية.. سدود

ملنع اجتياج املياه


