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قصة طـريفة مـنشورة  في (الـزمان) اليـوم  حول الشبه
الـكـبـيـر ب شـاب مـصـري يـلعـب احيـانـا كـرة الـقدم في
ي فـريق مـحــلي مـغـمــور  وبـ الـنــجم الـريــاضي الـعـا
ـصريـون احملبـون لصالح ـشجـعون ا محـمد صالح . ا
تـهــافـتـوا عــلى الـشـبــيه بـشــكل عـجـيـب هـاتـفــ بـاسـمه

ومهلل له
ومـحــاولــ رفـعه عــلى االكــتــاف  كـيف ال وهــو الــنـجم
ـصري الـذي تـفـوق شـهرتـه في بريـطـانـيـا أية الـكـروي ا

شهرة أخرى.
وحـاولت حـمايـة محـمد صالح الـشرطـة هرعت لـلمـكان 
وأدخـلته فـنـدقـاً يـضم جنوم الـريـاضـة  قبل ان ـزيف  ا
تكـتشف أنّه لـيس محـمد صالح األصـلي باعـترافه هو 
لـتـقــوم بـطــرده الى الـشـارع لــيالقي مـصــيـر ( مــحـبـيه)

بنفسه .
ا حتدث معنا مسألة الشبه في الشكل مثيرة حقاً  ور
 احـيــانـاً في الـشـارع حـ نــتـردّد هل الـشـخص الـذي
ــشـهــور في الـغــنـاء أو الــريـاضـة أو أمـامـنــا هـو فالن ا

السياسة  أم إنّها مجرد تشابهات وأوهام.
ماذا لو وجد العراقيون وهم يسيرون في شارع الرشيد
ـان ـتـعب شــبـيـهــاً لـرأس كـبـيــر في احلـكـومــة أو الـبـر ا
يــسـيــر وحــده من دون حــمــايــة وال ســيــارات  ويـحــمل
عالليك الـتسـوق بيـديه  وحذاؤه قـصف التـراب مقـدمته

والعرق ينز من جبينه?.
بالشك سـتـكـون حلـظـات فـاصـلـة في حـيـاة ذلك الـشبـيه
تــعــيس احلظ  وأنّ فــرص الـدفــاع عن نــفـسـه سـتــكـون

معدومة وخاصة اذا كانت دورية الشرطة بعيدة عنه .
تــخـيّـلـوا فالنـاً  نـعم فالنــاً الـذي تـعـرفـونه جـيـداً  وهـو
يقف في انـتظـار تاكسـي قرب سوق الـشورجـة والناس
ب مصـدّق ومكذب . هـناك مَن يصـوّره بهاتـفه  وهناك
ـعـجـزات عـاد  ومـنـهم نـراه يـتـصل مَن يـقـول انّ زمـن ا
سـريعـاً بـهاتـفه بجـمـاعته لـيـسألـهم كـيف يجب أن يـكون
ـــواطن ذي احلظ ـــســؤول) أو ا الــتـــصـــرف مع هـــذا (ا

صخّم. ا
ا ينـبغي على الـعراقيـ أن ينظـروا الى وجوههم في ر
رايـا من باب االحتـياط  قـبل اخلروج للـعمل صـباحاً ا
 لكي يستطيعوا أن يستدركوا ويغيروا تمشيطة الشعر
مــثالً إذا شـكّـوا مـجــرد شك أنّـهـا تـشـبـه تـسـريـحـة ذلك

سؤول الالمع  قبل فوات األوان . ا

كُتب تعبويَّة
ــكـــان: نـــهـــر دجـــلــة; الـــوقت: مـــشـــهـــد أول خــارجـي; ا
الـضـحى; تسـلَّط الـكامـيـرا عـلى موج نـهـر دجلـة الـهاد
ائل إلى ونرى مجموعة اسماك نـافقة تطفو على موجه ا
احلـمـرة ثم تنـسـحب الـكامـيـرا إلى جـبهـة احلـرب ونرى
مـجـموعـة جـثث جلنـود مـلقـاة بـشـكل متـنـاثر عـلى سـاتر
تـرابي بـعدهـا تـنتـقل الـكـاميـرا إلى مـجـموعـة من الـكتب
ـتــنــبي; ونـرى أنَّ مــعــروضـة عــلى رصــيف في شــارع ا
جمـيع عناوين تـلك الكتـب تتحـدث عن احلرب; ثم تزحف
ثـقف الكـاميرا عـلى رجل كبـير السن يـبدو من الـقرَّاء ا
ـعـروضـة; وهـو يـهـزُّ رأسه يـجـوب بــعـيـنـيه عـلى الـكـتب ا
أسـفـا; ثمَّ يزفـر حـسـرة طويـلـة ويـلقي بـسـؤاله عـلى بائع

الكتب..
: ما عندك غير هاي الكتب التعبويَّة? القار

البائع: وشبيهه أستاذ هاي الكتب?
: ال ابـني ما بـيه شي; بـس مشـوفه عـبـالك جـبـهة الـقـار

حرب ثانية?
البائع: شلون يعني أستاذ?

: يـعــني كـله بـنـادق ومـدافع ودبـابـات وصـواريخ الـقـار
عايزه بس قائد عسكري حته تقاتل..
البائع: أستاذ تدري كالمك يخوّف?

: كالمي يخوّف.. لو هاي الكتب الكارثية هيه إلي القار
تخوّف?

البـائع: أستاذ تـدري البـلد في حالـة حرب; وهـاي الكتب
ترفع معنويات الناس واجلنود

: من دبش ترفع معنوياتهم.. القار
البائع مرتبكا: أستاذ; هاي شبيك? انته بايع روحك..
: هسه ما علينه.. عندك غير هاي الكتب لوال? القار

البائع: يعني شتريد بالضبط?
الـقـار (بــصـوت مـنــخـفض): أي كـتــاب لـعـزيــز الـسـيـد

جاسم أو سعدي يوسف..
البائع: أستاذ اسـتر علينه الله يـطول عمرك.. انته صدك

بايع نفسك..
: ادفع لك خوش سعر.. وانته مبين خوش ولد.. القار

البائع: استغفر الله العظيم.. هاي شلون ورطه..

: هاي شبيك خايف.. الزم تثق بيَّه ابني.. القار
الــبــائع ( وقــد بــانت عـــلــيه احلــيــرة): أثقْ بــيك? أســتــاذ
شمدريني انته منو? ويجوز تـريد تبوك لساني; الدنية ما

تنحزر مو صحيح أستاذ?
: بيش تـريدني اقسم لك حتَّه تثقْ بـيَّه; آني حقيقة القار

محتاج لهذي الكتب …
البائع: ها.. احلف بالعباس?

الـقـار (مبـتـسـمـا): يابه وحـق العـبـاس أبـو راس احلار
.. آني مجرد قار

الـبــائع (وقـد اسـتـردَّ أنـفـاسه): يـا كـتـاب تـريـد بـالـضـبط
أستاذ?

: علي بن أبي طالب سلطة احلق.. القار
الـبائع  ( بـصوت مـنخـفض): هـذا الكـتاب لـعزيـز السـيد

جاسم
: نعم ابني القار

.. بس استـنساخ البـائع: تعال بـاجر أسـتاذ.. والله كـر
ميخالف..

الـقــار (فـرحـا): هـذا احلـجي الــعـدل; مـو هـاي الـزبـاله
(يشير إلى الكتب) والله حرامات احلبر والورق بيه..

البائع: أستاذ.. هو كلشي بالبلد صار حرامات.. قطع.
ـكان سـجن في اجلـبهـة; الوقت:  مـشهـد ثان; داخـلي; ا
ضحى أيضا.. تـدور الكاميـرا على مجمـوعة من اجلنود
يـفــتـرشــون أرضـيــة الـســجن وعــيـونــهم مـتــسـمــره عـلى
الشـاعـر نصـيف الذي وقف أمـامهم وهـو منـهمك بـقراءة

احدى قصائده..
نـصـيف: جـان هــا جـان هـانــانـا; جـان كـا جــان كـانـانـا;
كركوك بغداد بيروت هافانا; في نيويورك جان سكرن
بــــيـــــرارا; جغ: جـغ: جغ: جغ: جـغ: جغ: جـغ: جغ: جغ:
جغ: ميري ماري ميرارا را را را را را; بانك بانك كانك
كـانك; ديــلي ديــلي بـيــلي بــيـلي; دلــدل دلـدل ولــول ولـول

سوانا.
(يضجُّ اجلنود بالضحك منذهل

( ومستغرب
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ـــشـــاركــة فـى امــســـيـــة رائـــعـــة و
شــخــصــيــات فـي مــصــر والــعــالم
الـعربى فى مجاالت الطب واالعالم
ـــصــري ــان ا واعــضـــاء من الــبـــر
كــرمـت كــلـيــة الــتــمــريض الــتــابــعه
جلـــامـــعـــة االســـكـــنــدريـــة مـــراسل
الـزمـان د/ مـصــطـفى عـمـارة عـلى
ـؤتمـر الذي هـامش مـشاركـته في ا
نــظــمـته كــلــيـة الــتـمــريض الــتـابــعـة
جلـامـعـة االسـكـنـدريـة حتت عـنـوان
الـــصــحـــة الــنـــفــســـيـــة والــتـــعــديل
الـسـلـوكى لــعالج مـشـكـلـة االدمـان
ـنـحه شــهـادة تـقـديـر كــمـا مـنـحه
ـــســــتــــشـــاري االحتــــاد االوروبـي 
الـتحكـيم الدولى وجـريدة السـياسة
ان الـقادة الـدوليـة بالـتـعاون مع بـر
لـــشــبــاب الــعــرب شـــهــادة تــقــديــر
كـــســـفــيـــر لـــلـــسالم نـــظـــرا لــدوره
االيـــجــابـي ومــســـاهـــمــتـه الــبـــنــاءة
ــثــمـــر فى دعم الـــعــمل وتــعــاونـه ا
االنــســاني ونــشــر مــبــاد حــقـوق
االنــــســـان واعالء قـــيــــمـــة الـــسالم
ـــثـــمـــرة في فـــضـال عن جـــهـــوده ا
ــدنـي الــعـــربي خـــدمـــة اجملـــتــمـع ا

والدولي .
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ــنــتـخب انه اثــنــاء مــعـســكــر ا
القومي قبل مـباراة روسيا كان
مـتـواجـداً بـالــقـرب من الـفـنـدق
وعندما رآه اخلاص بالالعبـ 
اجلمـهور الـتفـوا حوله اللـتقاط
الــصــور اعـــتــقــادا انه مــحــمــد
ّـــا اضـــطـــر االمن الى صـالح 
الــتــدخل وادخــاله داخل فــنـدق

اقامة الالعب .
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اجملـــال فى كــــرة الـــقـــدم . وعن
مــســـيــرته فى كـــرة الــقــدم قــال
مــــحـــمـــود فــــرفـــور انه خـــاض
جتربة اللـعب فى نادى دمنهور
وهو احـد انـدية الـدرجة االولى
ولـكن الـتـجـربـة لم تـكن نـاجحه
بسبب ظـروف خاصة بـالنادي.
ــــــواقف الــــــتى وعـن اطــــــرف ا
تــعـرض لــهـا بــسـبـب الـتــشـابه
بـيــنه وبـ مــحـمــد صالح قـال

احــدى مـطـاعم مـديـنـة دمـنـهـور
الــتـقت (الـزمـان)  بـهـذا الـشـاب
وسـأله عن تـاثـير هـذا الـتـشابه
عـلى حـيـاته  فـقـال ان اكـثـر ما
تـأثــر به في شـخــصـيـة مــحـمـد
صالح اخالقـــيــاته وتـــواضــعه
وتصميمه عـلى حتقيق النجاح
والـشــهــرة وهـو مــايــسـعى الن
يكـون في مثل شـهرته وجناحه
وليس مهما ان يكون فى نفس
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ـصـري مــحـمـود اثـار الـشــاب ا
فـرفـور الـطالب بـكـلـية الـتـجارة
ـــديـــنـــة دمـــنـــهـــور ـــقـــيـم  وا
حافظة البحيرة ضجة هائلة
فى اوساط مـشجـعي كرة الـقدم
ـصريـ نظـرا للـشبه الـكبـير ا
ـصرى بـيـنه وب جنم الـكـرة ا
ى مــحــمــد صالح والـذى الـعــا
يـصل الى حـد الـتطـابق  . وفى

مـن الــــشــــوربــــات واألطــــعــــمـــة
الــرئــيــســيـــة وحــتى الــتــســالي
احملــمــصـة. ووجــد الــعـلــمـاء أن
هـذه احلـبـوب تـتـضـمن مـا يقـلل
من تزايـد خاليا الـشيـخوخة في
اجلسـم كمـا أنهـا تـدعم مقـاومة
اجلسم لاللـتهـابات. كـما شـملت
األغـــذيــة حــســاء الــتــوفــو وهي
الــشـوربـة الـصـيــنـيـة اآلسـيـويـة
كونة من نـتشرة وا عروفة وا ا
soy-  ــطــبـوخ فــول الــصــويـا ا
 bean curd وهـي تـــــشـــــبـه في
شكلها اجلبنـة البيضاء اللزجة
ولـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـن الـــفـــوائــد
الصـحـية ومن بـ هـذه الفـوائد
مـكافـحـة الشـيـخوخـة كـما أنـها
عادن وتؤدي إلى تقوية غنية با

األسنان والعظام في اجلسم.
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الشيخوخة شملت فول الصويا
الـــطـــازج وهـــذا طـــعـــام رئـــيس
ومـســتـقــر لـلــكـثــيـر من شــعـوب
آسيا طيلـة أجيال عديدة مضت
حيث يـدخل في مكـونات الـعديد

ــدة أطـــول والــتـــمــتع الــعـــيش 
بصحة جيدة. واألغذية اخلمسة
الـتي يــتــنــاولـهــا ســكــان الـدول
األطـول عـمراً والـتي تـبـ أنـها
تـسـاهم بــشـكل فـعـال في جتـنب

صــحــيـة. ووجــد الــتـقــريـر أنَّ 5
أطعمـة رئيسـية يتـناولهـا سكان
هذه الدول الثالث بشكل رئيس
وهي التي تساعد على جتنيبهم
الـشـيـخـوخـة وتـوفـر لـهم فـرصة
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تــمــكن تــقــريــر طــبي جــديــد من
حتــــديــــد األغـــذيــــة اخلــــمــــســـة
ـكن أن جتنب الرئـيـسيـة التي 
البشر االنزالق نحـو الشيخوخة
وتُــــطــــيلَ فـي أعــــمــــارهم وذلك
بـــاالســتـــنـــاد إلى اســـتــكـــشــاف
األطـــعـــمـــة الـــرئـــيـــســيـــة الـــتي
يـتـنـاولـها بـكـثـرة شـعـوب الدول
الثالث األطـول عـمراً في الـعالم.
وبـحـسب الـتـقـريـر الـذي نشـرته
(ميديـكال نيـوز) األسترالـية فإن
الـــدول الـــثـالث الـــتي يــــتـــمـــتع
سـكـانـها بـأعـلى مـتـوسط أعـمار
فـي الـــــعـــــالم هـي: مـــــونـــــاكــــو
والــيــابـان وســنــغــافـورة وهي
أمـــاكن يـــعــــيش ســـكـــانـــهـــا في
ـــتـــاز مــــســـتــــوى مـــعــــيـــشـي 
ويـتـنــاولـون بــالـعــمـوم أطــعـمـة
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ـقـيم اكـد الـطـبـيب الـلـبـنـاني  ا
في إيــطـــالــيـــا مــحـــمــد خـــلــيل
ـتــخــصص بــطب األعــشـاب وا
ـكافـحة أن (في لـبنـان أعـشابـا 
الــســرطــان وأمــراض الــكــبــد).
ونــقــلـت (الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
لالعالم) الـلـبـنـانـيـة عنـه قوله :
(تــمـيــز لـبـنــان بـتــنـوع مــنـاخه
و الـطبـيعي الـذي ساعـد في 
الـكثيـر من النـباتـات الطـبيـعية
في أراضــيـه اخلــصـــبــة وكــان
ــا يــجــمــعـون الــعــطــارون قــد
الــنــبــاتــات ويــبـــيــعــونــهــا في
األسواق بشكل فردي مع العلم
بـأن هـناك أعـشـابا ال تـخـلو من
ـــكن أن حتـــتــوي الـــتــلـــوث و
أحــيـانـا عـلـى بـيـوض حـشـرات
ضـــارة فـــهي غـــيـــر مـــعـــقـــمــة
ومعـرضة للـغبار بـاإلضافة إلى
أنهـا قد تـكون نـباتـات مشـابهة
لـنـباتـات مـختـصـة في عالجات
مــعــيــنـــة وال تــمــلـك الــصــفــات
العالجـية احلقـيقـية). وأضاف:
(هناك دراسة جـديدة عن عشبة
طـبـيـة لـبـنـانـيـة ذات خـصائص
عـالجــــيــــة ألمـــــراض الــــكــــبــــد
والـــــســــرطـــــان وتـــــتم ضـــــمن
مـشروع الـتعـاون بـ اجلامـعة
الـلـبـنـانـيـة وجـامـعـة جـنـوا في

ايطاليا).
وضع خــلـيل هــذه الـدراسـة عن
phyto-  ـركبـات الـكيـمـيائـية ا
  chimicals واخلـــــصــــــائص
وجـودة في عـشـبة الـعالجـيـة ا
طـبـيـة لـبـنـانـيـة تـنـتـمي النـواع
نـبــتـة الـزعــتـر وتـســتـعـمل في
بــــعـض أنــــواع الـــــســــلــــطــــات
والزهورات وتنـتشر في جنوب

لبنان.
وتــمت بــ مــخــتــبــرات كــلــيــة
الـعلـوم في اجلـامعـة اللـبـنانـية
بإشـراف الدكتـور أحمـد ضاهر
والـدكــتـورة هـال خـلــيـفــة وبـ
مختبرات الفيزيوجليا اجلزئية
في كــلـيــة الـعــلــوم في جـامــعـة
جنوفـا بإشراف أدريـانا فوشي

ولورا فيرغاني.
ويؤكـد خلـيل في الدراسـة التي
نشـرت أخيـرا أن (هذه الـعشـبة
حتتوي عـلى عناصـر كيمـيائية
polyphenols فـعـالـة وتـسمى
وهـي ذات خـــــــــــــــصـــــــــــــــائـص
واستعماالت بيـولوجية وطبية

كثيرة). 
واســتـخــدم خــلـيل خـاليـا كــبـد
in vitro مــشــبــعــة بــالــدهـون
 model of steatosisلـــــدرس
خــصــائص هــذه الــعــشــبــة في

 ÊU e « ≠   ËdOÐ

شنت الفنانة اللبنانية مي
حريري هجومًا حادًا على
فنان لم تسمهم  واتهمتهم
بالكذب حول وضعهم الصحي
الذي من خالله يحاولون اشغال
الناس ..
وقالت في فيديو لها عبر
وقع صفحتها الشخصية 
(سناب شات): (عم بيموتوا
حالهم صاروا صار الفنان
عم بيموتوا حالهم وبعد شوية
يطلعوا يقولوا اشتقتلكم وساعة
سرطان وكبد خالص بقى).
وأضافت: (يجيبوا قصص
حقيقة يبينوا حالهم فيها أنا ما
عم بحكي عنهم أنا بحكي عن
البلد كلها مدمرة  جنوم كبيرة
ما عم جتيب عالم عم حتضرهم
يكفوا الوضع كله إال إحنا فيه
كمان تيجوا تتثاقلوا على
الناس). وعلى الرغم من عدم
تسمية مي حريري  اي فنان اال
ان االوساط الفنية تداولت كالما
ا كان نحو عن ان قصدها ر
هيفاء وهبي إذ أن توقيت
الفيديو جاء مع نشر أول صورة
ستشفى عبر لهيفاء وهبي من ا
صفحتها على (إنستجرام)
والتي كتبت عليها (اشتقتلكم)
تابع األمر الذي جعل ا
يربطون ب كالمها ومرض
هيفاء وهبي.

حماية الـكبد من تخـفيف نسبة
lipod lowering الــــــدهـــــون
وحـمايـته من األضـرار النـاجتة
oxida- من زيـادة هذه الـنسـبة
 tive stressوخــــــلص بــــــعـــــد
جتـــــــارب عــــــدة إلـى أن (هــــــذه
الـعـشـبـة تـخـفف فـعـلـيـا نـسـبـة
الــدهـون وتـقـلل نـسـبـة اجلـذور
ــأكـســدة الـنــاجتـة عن احلـرة ا

رضية).  هذه احلال ا
وفي دراســة جــديـدة ســتــنــشـر
قــريــبـــا يــقـــول خــلــيـل: (لــهــذه

الـعشـبة خـصـائص فعـالة لـقتل
اخلاليـا الـســرطـانـيـة بــطـريـقـة
مـــــحــــددة مـن دون ان تــــشـــــكل
مـخـاطـر جـانـبـيـة عـلى اخلـالية
الـعـادية ويـتم اآلن اسـتـكـشاف
ــــركـــــبــــات فـي هــــذه بــــعـض ا
ــكن ان تـكـون الـعـشــبـة الـتي 
ـــــــســــــؤولـــــــة عـن هــــــذه هـي ا
ــكن اخلـــاصــيــة وبـــالــتـــالي 
اختبارها على احليوانات ومن
clinical   ــــــرضى ثم عــــــلى ا

trails)


