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يدور نقاش هنا وهناك و تمّر تسريبات من قريب وبعيد، 
حول االلتزام بموعد اقامة االنتخابات العراقية في حزيران 
لن  أنه  الى  أحياناً  ويروج  يلمح  حزب  من  أكثر  المقبل. 
يكون هناك التزام بالموعد المحدد. المسحة العامة هي عدم 
ارتياح لدى االحزاب من االنتخابات المبكرة ألنها تأتي في 
سياق تحشيد شعبي عارم نحو رفض مرحلة مهترئة ألحقت 
العار بالبلد، وفي طريق التغيير بمفهومه الجذري، بالرغم 
قد  االنتخابات  لكن   ، متوافرة  غير  ذلك  امكانات  انَّ  من 
تزعزع بعض االقطاب وتزيحيها عن المراكز المتنفذة أو 
تصنع حركة من التعددية  النسبية بدل التفرد لقوى محددة 
أخطاء  ترتكب  قد  االحزاب  فإن  المقابل  في  المشهد.  في 
جديدة فتعرقل اجراء االنتخابات في موعدها تحت ذرائع 
صالحها  غير  في  خيارات  الى  سيقود  ذلك  لكن  مفاجئة، 
مطلقاً، ذلك اّن البديل سيكون تمديد لمدة معقولة قد تصل 
المبكرة ألن  لالنتخابات  الغاء  شبه  يعني  وهذا  سنة،  الى 
الوقت سيقترب من االندماج بالموعد التقليدي لالنتخابات 
الحكومة  خروج  ذلك  على  ويترتب  العراق.  في  النيابية 
الحالية عن طوق تعهداتها للقوى السياسية في انَّ مهمتها 
هي اجراء االنتخابات، وعلى شيء من االستحياء التحقيق 
في جرائم قتل ما ال يقل عن ستمائة متظاهر مدني هتفوا 
ضد الظلم والفساد، اضيفوا الى مظلوميات عراقية متجذرة 
لم يقم أحد بفتح ملف واحد منها في خالل السنوات السبع 

عشرة األخيرة .
 وبذلك ستقوم الحكومة باستكمال بعض مفرداتها على نحو 
كامل الصالحيات مثل أية حكومة لها من الزمن  في الحكم 
أربع سنوات، وأظن أنَّ ذلك لن يرضي قوى كثيرة قبلت 
عّد  وتتجّرع  على مضض  قبل شهور  الحكومي  بالتغيير 

أيامه يوماً بعد آخر بصعوبة بالغة.

مقتطفات صحية 
حاالت امتناع تناول القهوة االساسية ... 

Renal failure الفشل الكلوي -
colitis  التهاب القولون -

hypertension  ارتفاع ضغط الدم -
 Cardiac asthma الربو القلبي-

واشري هنا أزمة ضيق نََفيس متاما كأزمة الربو  يعود سببها اىل قصور يف القلب وليس الرئة ... 
العالج هنا يكون بعالج القصور يف القلب وليس الرئة ...

-اليجوز تناول القهوة يف حالة تناول اي نوع من االدوية املوسعة للرشايني واالوعية الدموية مثل 
.. Adalat.. Nifedipine .. Apresoline.. Nepresol.. Prazocin .. Minipress والحديث 

بها الطويل 
..orchitis اختالل الهرمونات مثل اختالل هرمون الغدة النخامية .. الغدة الدرقيه ... مع -

oophoritis التهاب املبيض -
viral hepatitis التهاب الكبد الڤايرويس -

- الصداع العنقودي 
Vitamin E 

- ال تستعمل جرعات يومية تتجاوز 400 وحدة دولية اال تحت ارشاف اخصايئ طبي ذي خربه 
- من شأن الڤيتامني ان يزيد خطر الجلطة الدماغية النزفية .. 

- ومبا انه يؤدي دور مهم يف سيولةالدم  ويعمل كاالسربين لذا فاليجوز تناول الثوم ..
الزنجبيل معه النه مرقق للدم

  - اما بالنسبة  فوائده للخصوبة فهي التعد وال تحىص خاصة فيام اذا كان املريض يعاين من حالة 
العقم الثانوي فهنالك اربعة طرق اساسية تجعله بحالة ايجابية سوف اذكرها باملقاالت الطبية 

القادمة 
الجرجري كلُه فوائد :-

- ومن اهم فوائده...  مخفضا للسكر الرتاكمي يؤخذ عىل هيئة رشابا يف اي وقت 
- يحتوي عىل كميات كبرية من البوتاسيوم وبذلك يكون مساهام يف انخفاض ضغط الدم النه 
يعمل عىل امتصاص الصوديوم )Na( ولكنه ال يغني عن عالجك الطبي املوصوف لك من قبل 

الطبيب املختص
- مبا انه يحتوي عىل مركب نرتات بنسبة %2 فهذا يعني انه مفيدا للقلب واالوعية الدموية 

- مفيد ملرىض الجهاز الهضمي وباالخص اقصد ذوي االمساك 
- زيته يف الوقت الحارض يدخل يف عالج دوايل الساقني خاصة اذا تم مزجه مع ثالثه زيوت اساسية 

حيث يقيض متاما عليها ) توفري لك الصحة واملال(
ولكن ....  -ال تربر االفراط يف تناولِه النه يعطي لك مردودا سلبياً 

- اذ يسبب لك اضطرابا بالجهاز الهضمي خاصة بالفتحة الفؤادية للمعدة 
- االكثار من تناوله يسبب حرقة عند التبول 

- عىل النساء الحوامل واملصابني بتضخم الغدة الدرقية ان يتحاشوه 
كلياً - يرفع قليال من معدل ضغط الدم

د. مناف الطائي
تغذية عالجية

النغكول - )أ ف ب( - على الثلوج األبدية 
في النغكول، تنقل حافلة عمالقة الركاب 
في  كيلومترًا   60 إلى  تصل  بسرعة 
في  نهر جليدي  أكبر  ثاني  على  الساعة 
أيسلندا والذي يتوقع العلماء أن يختفي 

تقريبًا بحلول نهاية القرن.
مترا   15 احلمراء  احلافلة  طول  يبلغ 
وتدفعها ثماني عجالت مجهزة بدواليب 
من  جزءا  جتوب  وهي  متران  عرضها 
هذا اجلليد املعّمر البالغة مساحته 844 

كيلومترا مربعا.
في أعلى موقع على هذا النهر اجلليدي 
على ارتفاع 1400 متر، منظر رائع على 
تكسوها  التي  املسطحة  اجلبال  قمم 
في  جليدي  نهر  أول  أوك،  مثل  الثلوج 
العام  اختفاؤه  رسميا  أعلن  ايسلندا 

2014 بسبب االحترار املناخي.
طنا   30 وزنها  البالغ  احلافلة  تسير 
بسرعة قد تصل إلى ستني كيلومترا في 
محرك  قوة  بفضل  الثلوج  على  الساعة 
يزيل  مبتكر  ونظام  حصانا   850 من 
الضغط من إطاراتها. وهي تتجاوز حفرًا 

كبيرة من ثالثة امتار. تعصف رياح قوية 
تسلق  مع  لكن  حديثا  املتساقط  بالثلج 
احلافلة املرتفعات العالية تختفي الغيوم 

لتحل مكانها سماء الزوردية اللون.
بني  من  وهما  إيطاليان  زوجان  يترجل 
مرض  حتدوا  الذين  القالئل  املسافرين 
كوفيد19- وحجرًا من خمسة أيام للقيام 
للمرة  ليمشيا  احلافلة  من  بالرحلة، 

األولى على النهر اجلليدي.

عاما(   30( غريكو  روسيال  وتقول 
مؤثر  أمر  القدم  بهذا  شيء  "مالمسة 
مع  تواصل  على  بأننا  نشعر  جدا.. 

األرض".
وتشكل النغكول قبل حوالى 2500 سنة 
وقد يكون أقدم جليد فيه عائد إلى خمسة 

قرون بحسب اخلبراء.
"سليبنير"  املسماة  احلافلة  وتستهلك 
العائد  قوائم  بثماني  باحلصان  تيمنا 

إلى اإلله أودين الرئيسي في امليثولوجيا 
كيلومتر  مئة  لكل  ليترا   45 الشمالية، 

ويترك بصمات إطاراته أينما حل.
إال أن أثره السلبي على الغطاء اجلليدي 
بآلية  فقط  يتعلق  األمر  أن  "ضئيل طاملا 
ثورستني  يؤكد  ما  على  آليتني"  أو 
معهد  في  اجلليد  عالم  ثورستينسون، 

األرصاد اجلوية في ايسلندا.
على طول الطريق اجلليدي الصاعد من 
املكان  إلى  لوحات  تشير  النغكول  أقدام 
حيث سجل خط اجلليد كل عشرين عاما 
تراجع  على  شاهدا  ليكون   1940 منذ 

سماكته السريع.
 250 اجلليد  مساحة  تراجعت  فقد 
ونهاية   1890 منذ  مربعا  كيلومترا 
العصر اجلليدي الصغير وقد ساهم في 

تسارع ذوبان اجلليد عّلوه املنخفض.
 56( غوديونسون  غونار  الدليل  ويقول 
يتراجع  اجلليدي  النهر  "ارتفاع  عاما( 
نتوءات  بروز  ونرى  كثيرة  أماكن  في 
صخرية فوق اجلليد. وهو يذوب بسرعة 

ال تصدق".

باريس- واشنطن -)أ ف ب( - أعلنت 
اخلميس  األوروبية  الفضاء  وكالة 
للصاروخ  االفتتاحي  اإلطالق  إرجاء 
من  الثاني  الفصل  إلى   "6 "أريان 
2022 بسبب صعوبات تقنية فاقمتها 

تداعيات جائحة كوفيد19-.
األوروبي  الفضائي  النقل  مدير  وقال 
في  نويشفاندر  دانيال  الوكالة  في 
الرحلة  "موعد  إن  صحافي  إيجاز 
االفتتاحية ألريان 6 سيكون في الربع 
الثاني من 2002"، بعدما كان أرجىء 
من  الثاني  النصف  إلى  األولى  للمرة 

.2021

جمللس  اجتماع  خالل  القرار  واتخذ 
واخلميس،  األربعاء  عقد  الوكالة 
حزيران/يونيو  حتديد  أيضًا  وأقر 
صاروخ  إطالق  ألول  موعدًا   2021
أفاد  ما  على  الصغير،  "فيغا-سي" 

نويشفاندر.
تقنية،  صعوبات  "لدينا  وأضاف 
والوضع زاد تدهورًا بفعل كوفيد19-".
"أوسايرس- مسبار  متّكن  فيما  
يضمن  أن  من  األميركي  ريكس" 
محكمة  كبسولة  داخل  آمنًا  تخزينًا 
اإلقفال للعينات التي جمعها األسبوع 
الفائت من سطح الكويكب بينو، على 

األميركية  الفضاء  وكالة  أعلنت  ما 
يعود  أن  املقرر  ومن  )ناسا(الثالثاء، 

إلى األرض سنة 2023.
وقال مدير املشروع في "ناسا" ريتش 
برنز في مؤمتر بواسطة الهاتف "لقد 
أجنزنا العملية بنجاح". وكانت ذراع 
الثالثاء  لثواٍن  بينو  المست  املسبار 
كمية  سطحه  من  وجمعت  املاضي 
واحلصى،  الغبار  حبيبات  من  كبيرة 
اخملصصة  احلجرة  باب  لكّن 
إلى  أّدى  لم يعد يقفل، مما  لتخزينها 
تطاير بعضها في الفضاء وتاليًا إلى 
العام  انطلقت  التي  املهمة  تعريض 

عالية  صور  وأظهرت  للخطر.   2016
"أوسايرس-ريكس"  أرسلها  النوعية 
في  ببطء،  حمولتها  نقلت  الذراع  أن 
ساعة،   36 حوالى  استغرقت  عملية 
إلى كبسولة في وسط املسبار، وأمكن 

إقفال غطاء الكبسولة بإحكام.
يبدأ   ،2021 آذار/مارس  وفي 
إلى  العودة  "أوسايرس-ريكس" رحلة 
أن  على  العّينات،  معه  حاماًل  األرض 
يهبط في صحراء يوتا في 24 أيلول/

سبتمبر 2023.
إلى  "ناسا"  التخزين  حادثة  ودفعت 
العّينات  كتلة  قياس  عملية  إلغاء 

أن  مخافة  املسبار،  دوران  خالل  من 
الشظايا  من  املزيد  تسّرب  إلى  تؤدي 
اجملموعة. وقال رئيس املشروع دانتي 
من  الغرامات  "عشرات  إن  لوريتا 
 400 أن  يؤكد  لكنه  تسّربت.  العّينة" 
بأمان،  مخّزنة  باتت  األقل  على  غرام 

بحسب الصور، وحتمًا أكثر بكثير.
من  أكثر  لدينا  األرجح  "على  وأضاف 
كيلوغرام". وأشار إلى أن عملية جمع 
الكويكب  سطح  أن  بّينت  العّينات 
أمتارًا  سماكتها  تبلغ  بطبقة  مغطى 
املتماسكة"  "غير  احلبيبات  من  عدة 

بسبب اجلاذبية الضعيفة جدًا.

لندن- )أ ف ب( - وّقعت السلطات 
 18,4 بقيمة  غرامة  البريطانية 
على  استرليني  جنيه  مليون 
"ماريوت" األميركية  سلسلة فنادق 
بسبب  أوروبا  في  العمالقة 
بيانات طالت 339 مليونًا  قرصنة 
ما  على  العالم،  في  زبائنها  من 
الناظمة  الهيئة  اجلمعة  أعلنت 
مفّوض  مكتب  وتولى  البريطانية. 
املولج  البريطاني  املعلومات 
التحقيق،  إجراء  البيانات  حماية 
االحتاد  باسم  العقوبة  وأصدر 
املقر  أن  إلى  نظرًا  األوروبي، 
في  "ماريوت"  لشبكة  الرئيسي 
أوروبا هو في بريطانيا. وأوضح 
قبل  حصلت  الواقعة  أن  بيان 
البريكست  موعد  من  طويل  وقت 
الثاني/يناير  كانون   31 في 
مفّوض  ملكتب  أتاح  مما  الفائت، 
وحصل  القضية.  توّلي  املعلومات 
 2014 العام  اإللكتروني  الهجوم 
واستهدف الشبكة اخلاصة بفنادق 

تعريض  إلى  وأدى  "ستاروود"، 
بيانات للخطر قبل أن يتم اكتشاف 
أيلول/سبتمبر  في  القرصنة 
التحقيق  واستهدف   .2018
مع  اندماجها  بسبب  "ماريوت" 
"ستاروود" العام 2016. ولم ُتعَرف 
هوية القراصنة ولكنهم متكنوا من 
الولوج إلى عدد كبير من البيانات 

زبائنها  من  الفنادق  تطلبها  التي 
عند احلجز، ومنها االسم وعنوان 
الهاتف  ورقم  اإللكتروني  البريد 
واعتبرت  السفر.  جواز  وتفاصيل 
"ماريوت"  أن  البريطانية  الهيئة 
اتخاذها  بعدم  بواجباتها  أخّلت 
حلماية  الالزمة  اإلجراءات 
في  املسجلة  الشخصية  البيانات 

هذه  وتأتي  املعلوماتية.  أنظمتها 
العقوبة بعد أسبوعني من الغرامة 
البالغة 20 مليون جنيه  القياسية 
البريطانية  الهيئة  وّقعتها  التي 
البريطانية  اجلوية  اخلطوط  على 
قرصنة  بسبب  إيرويز"  "بريتيش 
ركابها  عن  شخصية  معلومات 

سنة 2018.

أغنية مصرية حول 
تعدد الزوجات

القاهرة -مصطفى عمارة 
أثارت أغنية  مصرية جديدة  أداها حمادة 
هالل  جداًل واسعًا، اشترك فيه علماء دين 
وتناولت  اجتماعية،  ووجوه  واعالميون 
تعدد  قضية  أربعة"  محلل  "الشرع  اغنية  
علماء  ببعض  دفع  الذي  االمر  الزوجات 
هالل  حمادة  املطرب  مهاجمة  الى  الدين 
األغنية  كلمات  أّن  دين  علماء  أعتبر  .إذ 
تتضمن سخرية من شرع الله والذي أباح 
للرجل الزواج من أربع نساء. وفي أول رد 
خالد  الشيخ  قال  األغنية  كلمات  على  فعل 
للشؤون  األعلى  اجمللس  عضو  اجلندي 
يتحرى  أن  املطرب  على  أّن   اإلسالمية 
إختيار كلمات أغنياته عندما تتناول قضية 

املطرب  اجلندي  .وناشد  الدين  ثوابت  من 
هالل تغيير كلمات أغنيته وسحبها وعدم 
إذاعتها إطالقا وإال سنضطر إلى مقاضاته 
بحسب قول اجلندي الذي تقّدم ايضًا ببالغ 
إلى هاني شاكر نقيب املوسيقيني للتدخل 
كلماتها  واصفا  األغنية،  إذاعة  ومنع 
باإلسفاف والتدني . في املقابل قام املغني 
بهاني شاكر حيث  باإلتصال  حمادة هالل 
األغنية،  كلمات  تغيير  على  اإلتفاق  مت 
حتمل  أغنيته  كلمات  أن  هالل  وأوضح 
رمضان  محمد  للمطرب  أغنية  إسم  نفس 
أغنية  أّن  إال  املضمون  في  اإلختالف  مع 
بسبب  إذاعتها  تأجيل  مّت  رمضان  محمد 

وفاة والده .
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رحلة باحلافلة على أكبر نهر جليدي
في أيسلندا...قبل أن يختفي

تأجيل أول إطالق للصاروخ االوروبي 

 مسبار أمريكي يضمن تخزينًا آمنًا لعّينات كويكب بينو

اعياد هالوين: ثالثة اطفال يحملون ثمرة اليقطني على شكل دمية في احتفاالت شبه رمزية باعياد هالوين السنوية في بريطانيا حتت ظروف جائحة كورونا

غرامة  مليونية على سلسلة فنادق
لم حتم بيانات زبائنها

لندن- الزمان 
كشف خبير روسي عن عالمات مهمة 
للهاتف  اختراق  حدوث  على  تدل 
خطوات  ثمة  أن  موضحًا  النقال، 
كان  إذا  معرفة  على  تساعد  بسيطة 
اخلبير  وقال  املراقبة.  قيد  الهاتف 
موقع  بحسب  مياسويدوف،  بافيل 
الرئيسة  العالمة  إن  "سبوتنيك"، 
هي  الهاتفية  املكاملات  على  للتنصت 
الهاتف  في  مفاجئة  تغييرات  حدوث 
أن  مياسويدوف  وأضاف  نفسه. 
املكاملات  على  التنصت  عالمات  أهم 
البطارية  شحن  فقدان  هي:  الهاتفية 
برامج  تعمل  إذ  كبيرة،  بسرعة 
الوقت،  طوال  الهاتف  في  التجسس 
أما العالمة الثانية فهي ارتفاع حرارة 
بيانات  أن  إلى  يشير  الذي  الهاتف 
بسرعة  استهالكها  يجري  اإلنترنت 

أكبر من املعتاد.
"إذا وجدت في قائمة البرامج  وتابع: 
برنامجًا غريبًا لم تقم بتثبيته بنفسك، 
فمن األفضل إزالته، فمحتمل أن يكون 

أداة للتنصت".
وذكر أن إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائيًا 
أيضًا عالمة على املراقبة، الفتًا إلى أن 
والهاتف  كارت"  "السيم  بطاقة  تغيير 
سيساعد  والبريد  املرور  وكلمات 
أنه  وأوضح  العملية.  هذه  منع  على 

احملتالون  كان  إذا  احلالة  هذه  في 
املكاملات  على  التنصت  في  متورطني 
األمر  يستغرق  فسوف  الهاتفية، 
إلى  الوصول  من  يتمكنوا  وقتًا حتى 
اختراق  ويعتبر  أخرى.  مرة  الهاتف 
عليها  والتنصت  الذكية  الهواتف 
يواجهها  التي  املشكالت  أخطر  من 
تلك  أن  إال  األجهزة،  مستخدمو 
على  تساعد  قد  البسيطة  اخلطوات 
ذكرت  فيما  القراصنة.  عمل  إحباط 
اإلنترنت  بشؤون  مختصة  مواقع 
واألجهزة الذكية أن تطبيق "واتساب" 
جديدة  ميزات  على  قريبا  يحصل  قد 
أمانا وعملية. وتبعا  أكثر  منه  جتعل 
النسخ  "إحدى  فإن   WABetaInfo ملوقع 
التجريبية لتطبيق واتساب اخملصص 
الدخول  ألجهزة أندرويد تختبر ميزة 
تقنية  عبر  واملكاملات  احملادثات  إلى 
سيؤمن  ما  الوجوه،  على  التعرف 
املستخدمني،  لبيانات  أكبر  حماية 
بتلك  شبيهة  ستكون  امليزة  وهذه 
األجهزة  ملالكي  التطبيق  وفرها  التي 
مباسح  واملزودة   iOS بنظام  العاملة 
Face ID".ومن املفترض أن تدمج هذه 
عبر  التطبيق  قفل  فك  ميزة  امليزة مع 
"احلماية  خيار  في  اإلصبع  بصمة 
عملية  لتسهل  للتطبيق،  البيومترية" 

القفل أو إلغائه

عالمات تدل على احتمال اختراق هاتفك
لندن- الزمان

تيتوف،  قسطنطني  البروفيسور  اعلن 
في  واألورام  اجلراحة  قسم  رئيس 
بني  للصداقة  الروسية  اجلامعة 
السكر  بتناول  اإلفراط  أن  الشعوب، 
خطر  من  يزيد  احلمراء  واللحوم 

اإلصابة بالسرطان.
حديث  في  البروفيسور  وأشار 
السكر  تناول  أن  إلى  تلفزيوني، 
أن  ميكن  وهذا  السمنة،  على  يساعد 
ضغط  ارتفاع  إلى  فقط  ليس  يؤدي 
الدم، بل وإلى اإلصابة بالنوع الثاني 
ما  غالبا  الذي  السكري،  مرض  من 
السرطان. بحسب  يظهر على خلفيته 

ما نشرته قناة روسيا اليوم.
األورام  تظهر  ما  "غالبا  وقال، 
والبنكرياس  الثدي  في  السرطانية 

وغيرها".
وأشار اخلبير، إلى أن األورام حتتاج 
والغلوكوز طعام  "طعام".  إلى  لنموها 
محذرا،  وأضاف  لذلك.  جدا  مناسب 
أن  ميكن  السكري  مرض  بسبب 

إنتاج  عن  البنكرياس  خاليا  تتوقف 
األنسولني. ووفقا له، حتتوي اللحوم 
املواد  من  عالية  نسبة  على  احلمراء 

املسرطنة وخاصة بعد القلي. 
كما ينصح اخلبير بعدم تناول اللحوم 

املصنعة، وكذلك املشوية على الفحم.
هناك  إن   جديدة  دراسة  قالت  فيما 
نوعا من البازالء ُيعرف باسم "البازالء 
في  يساعد  قد  املتجعدة،  الفائقة" 
التحكم في مستويات السكر في الدم 
الثاني  بالنوع  اإلصابة  خطر  وتقليل 

من مرض السكري.
ووجد باحثون بريطانيون أن البازالء 
في  السكر  ارتفاع  متنع  اجملعدة 
البازالء  دمج  يساعد  أن  وميكن  الدم. 
سواء  الطعام،  وجبات  في  اجملعدة 
دقيق  في  مطحونة  أو  كاملة  كانت 
البازالء، في معاجلة السكري النوع 2 
عن طريق منع هذه الطفرات.وحتتوي 
البازالء اجملعدة على كميات أعلى من 
العادية.  البازالء  من  املقاوم"،  "النشاء 
أطول  وقتا  املقاوم  النشاء  ويستغرق 

حتى يتفكك مقارنة بالنشاء الطبيعي، 
في  التخمر  إلى  األمر  به  وينتهي 
في  هضمه  من  بدال  الغليظة،  األمعاء 
اليوم  لروسيا  وفقا  الدقيقة.  األمعاء 

ايضا.
معدة  بيتروبولو،  كاترينا  وقالت 
لندن:  كوليدج  إمبريال  في  الدراسة 
الوطنية  احلمالت  من  الرغم  "على 
تستمر  الصحي،  األكل  لتشجيع 
السكري  مرض  تشخيص  معدالت 
وتتمثل  االرتفاع.  في  الثاني  النوع 
البديلة  الغذائية  االستراتيجية 
الدم  في  السكر  معدالت  على  للحفاظ 
حتسني  في  السكان،  بني  الطبيعية 
االستهالك.  الشائعة  األطعمة  تركيبة 
أن  على  األدلة  من  الكثير  وهناك 
من  بنوع  الغنية  الغذائية  األنظمة 
الكربوهيدرات، يسمى النشاء املقاوم، 
التحكم  على  إيجابي  تأثير  لها 
الدم،  في  اجللوكوز  مستويات  في 
ملرض  التعرض  من  تقلل  وبالتالي 

السكري النوع الثاني".

حتذير روسي من االفراط
باللحوم والسكريات


