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مكاتيب عراقية

مصائُب كورونا عند قوٍم فوائُد
فهم من   ، الليلَة  تاج مكتوبنا  فوق  الذين رسمناهم  القوم  أّما 
الكائنات البشرية الشاذة امللعونة غير السوّية ، وهم يشبهون 
 ، الطبيعية وما حولها  أشباههم من تجار الحروب والكوارث 
ومن حسن حظ األوادم أّن هؤالء هم قلة قليلة بمواجهة الحب 
اإلنساني الراسخ ، لذلك ال تخافوا منهم أبدًا وال تحزنوا وال 
الخاسرين  من  وتكونوا  آدميتكم  فتنثلم   ، تيأسوا  وال  تقنطوا 

النادمني .
ستلتقي كّل يوٍم بواحد منهم حتمًا ، عندما تذهب الى الصيدلي 
أو الحكيم أو بائع الخضار والخبز والوهم أحيانًا ، وفي جيبك 
املبروكات  النازالت  بالشافعات  تدبرتها  قليالت  دنانير  كمشة 
الحسنة  املصادفة  بقوة  مستجاب  دعاء  شهقة  من  املولودات 

الطيبة !!
وساعَة تخرج الى الشارع حاماًل بفمك سالح اللغة الواضحة 
العبد  الذليل  الذيل  الخائن  القاتل  الحرامي  الحاكم  مطالبًا   ،
 ، العليلة  البالد  وقلب  ظهر  فوق  من  ينكنس  بأن   ، الرخيص 
سيخرج لك هذا الوحش من شرفة قصره الشاهق ، وسيقول 
لك ارجع يا ولدي قبل أن يفتك بصدرك الغض العاري فايروس 

كورونا اللعني !!
سيظهر الجزء الغاطس الطامس من التوحش البشري ، وأنت 
تقرأ دعاء شريرًا من واحٍد يتمنى رحلة سعيدة وغزوة ناجحة 
معه  والذين  حاكمها  بعيدة  أو  قريبة  ببالٍد   ، كورونا  للسيد 
أشرار قتلة أوغاد ، وهو اآلن يتمنى كارثة عظمى تفتك بناسها 

األبرياء من جريرة الحاكم !!
ومتجددة  مطورة  اخرى  كائنات   ، وأيضنات  أيضًا  وعندك 
تقلب  وأنت  عليها  العثور  بمقدورك   ، وقذرة  ومراوغة  ومنفلقة 
وجهك وروحك الالئبة على حائط الفيسبوك وأخوته بالرضاعة 
من نفس ثدي الدكان األلكتروني الحّيال ، وهؤالء شغلتهم نفخ 
الوجع وتسمني الرعب ونسج الكذب وترويج الفزع ، وهم في 
ذلك الفعل الجبان إنما يداوون بعض جروحهم النفسية النائمة 

!!
واآلن يوجعنا أن نختم كتابنا هذا بلمعة كورونوية جديدة :

ال تغضب إْن سقطَت فوق رصيف شارع ، ولم تجد من يعينك 
على الوقوف ثانيًة .

ستكوَن بموضِع شبهٍة ، وستتفّرج عليك املاّرَة عن بعٍد أمني ، 
وقد تدوسك أقدام املتعّجلني .

، كي  ممكنٍة  ابتسامٍة  آخر  إمنحهم 
يعودوا إلى بيوتهم ساملني !!

علي السوداني

اجلانب املضيء واجلانب املظلم

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

العالم من شرقه الى غربه، يتطلع  بحماس شديد الى 
التجربة البشرية األولى للقاح فيروس كورونا املستجد، 
هناك سيدة تبرعت لتكون الفدائية التي تساعد في انقاذ 
املاليني . ودائمًا ، هناك متبرعون من أجل اآلخرين في 
أيام املحن العظيمة التي ُتبتلى بها الشعوب السيما في 

الحروب واألوبئة والكوارث الطبيعية .
إلنتاجه  للتوصل  عدة  دول  تسارع  املوعود  اللقاح 
والتحقق من اختباراته، واإلشارة األقوى صدرت من 
وذلك   . املتحدة  الواليات  من  إشارة  أملانيا وصاحبها 
اللقاح كان جاهزًا  إّن  كله يالمس نظرية املؤامرة في 
في دولة أو أكثر في انتظار تفشي الوباء العاملي. لكن 
وشركاتها  الدول  بها  ُمنيت  التي  الكبيرة  الخسائر 
والسياحة  والطيران  العاملية  البورصات  في  الكبرى 
ما  أضعاف  هي  واالقتصاد  الحياة  نواحي  ومختلف 
يمكن جنيه من بيع لقاح واحد حتى لو تّم بيعه بعّدة 

مليارات .
في الجانب اآلخر، هناك جشع لدى التجار والشركات 
نزواًل الى األفراد في دول متقدمة مثلما في دول فقيرة 
،الحتكار سلع مطلوبة بكثافة في أزمة هذا الوباء، مثل 
سوائل تعقيم األيدي وما يتصل بها، وحسنًا فعل موقع 
أمازون وموقع إيبي على شبكة االنترنت في منع بيع 

هذه املنتجات بأسعار خيالية .
الظروف  هذه  في  االستغالل  ضد  القوانني  تفعيل 
تكون  مما  أقوى  رادعة  عقوبات  واستحداث  العصيبة 
عليه في االحوال العادية ، هو امر مطلوب ، وله أهمية 
من  الوقاية  ومواد  الطبية  العالجات  توفير  تعادل 

االمراض واألوبئة .

خسارة مليارية ملالك نادي تشيلسي وتهمة ثانية لرونالدينيو 
لفيروس  الكارثية  االثار  اطار  في 
صحيفة-  اعلنت  املستجد  كورونا 
صن - البريطانية في تقرير لها بأن 
اإلنجليزي  تشيلسي  نادي  مالك 
الشهير  الروسي  أعمال  رجل 
إلي  تعرض  أبراموفيتش  رامون 
وذلك  جدل  كبيرة  مالية  خسائر 

بسبب انتشار فيروس كورونا .
بأن  الصحيفة  تقرير  وبحسب 
 2.4 خسر  أبراموفيتش  خسائر 
خالل  استرلينا  جنيها  مليار 
العام الجاري بسبب وباء كورونا 
العالم  في  االقتصاد  ضرب  الذي 
واإلحداث  املسابقات  ضرب  كما 

الرياضية.
من  البالغ  أبراموفيتش  رامون 
العمر 53 عاًما ، والذي يملك نادي 
عانى   ،  2003 عام  منذ  تشيلسي 
الفيروس  أحدثها  التي  اآلثار  من 

 . العالم  في  املالي  السوق  على 
داليا  اتهمت  اخرى  ناحية  من 
رتبت  التي  األعمال  سيدة  لوبيز 
برشلونة  نجم  رونالدينيو  لزيارة 
الباراغواي  إلي  األسبق  اإلسباني 
تهمة  بارتكاب  البرازيلي  النجم 

غسيل األموال .
لندن  في  اخبارية  وبحسب مواقع 
رونالدينيو  على  سيكون  امس 
في  محبسه  في  البقاء  وشقيقه 
أسونسيون  في ظل اتهام  الجديد 

الذي يواجه .
املفتش  ليجال   أوسمار  وسيبدأ 
في  القضية  في  الرئيسي 
بهواتف  ورسائل  ملفات  مراجعة 
رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله 
االتهام  من  للتأكد  أسيس  روبرتو 

الجديد .
)بقية اخلبر على موقع الزمان(

متاجر تخصص ساعات تبضع للمسنني
أكبر  قررت   - ب(  ف  سيدني-)أ 
سلسلة سوبرماركات في أستراليا 
تخصيص ساعة يوميا للمتبضعني 
فوق سن الستني في إجراء يهدف 
والزحمة  الفوضى  تجنيبهم  إلى 
الناجمتني عن الذعر جراء انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
»وولورث«  مجموعة  وقالت 
»ستفتح  بيان  في  الضخمة 
متاجرنا حصرا للمسنني واملعوقني 
والثامنة  السابعة  الساعة  بني 

صباحا«.
التدبير  بهذا  العمل  وسيبدأ 
الثالثاء ملدة أسبوع وسيراجع بعد 

ذلك مع احتمال تمديده.
في أستراليا على غرار دول كثيرة 
على  املستهلكون  تهافت  أخرى، 
املتاجر الكبرى لتخزين سلع أولية 
عدم  إلى  السلطات  دعوات  رغم 

الذعر.
وقال خبراء إن هذا األمر أثر على 
الفئات الضعيفة وال سيما املسنني 

واملعوقني الذين ال يمكنهم التبضع 
في  الزحمة  يخشون  أو  يوميا 

املتاجر.
وباء  حول  دراسات  وأظهرت 
نسبة  أن  الصني  في  كوفيد-19 
صفوف  في  بكثير  أعلى  الوفيات 
الذين  أو  الستني  فوق سن  من هم 

يعانون من مرض مزمن.
فرع  أعلن  الشمالية،  إيرلندا  في 
إجراء  اعتماد  »آيسالند«  ملتاجر 

مماثل قريبا.

حمية الكيتو.. 
مخاطر مفاجئة على الصحة 

حقيقة فيروس كورونا

لندن - الزمان 
كشف باحثون أن »حمية الكيتو« يمكن 
األعراض  من  العديد  إلى  تؤدي  أن 
األسابيع  خالل  باإلنفلونزا  الشبيهة 

القليلة األولى من النظام الغذائي.
مجلة  في  نشرت  التي  للدراسة،  ووفًقا 
األعراض  هذه  فإن  التغذية«،  »آفاق 
األولى  السبعة  األيام  في  ذروتها  تبلغ 
وتتراوح  أسابيع  أربعة  بعد  وتتضاءل 
املستخدمون  به  أفاد  ملا  وفًقا  شدتها، 

على وسائل التواصل االجتماعي.
أعراض  عن  التقارير  هذه  وتكشف 
التعب  مثل  معروفة،  غير  ولكن  شائعة 
والدوار  والغثيان  اإلنفلونزا  من 

باإلغماء  والشعور  الطاقة  وانخفاض 
وتغيرات في ضربات القلب.

من  بوستوك  إيمانويل  الباحث  وقال 
الذي  استراليا  في  »تسمانيا«  جامعة 
»تجارب  الدراسة:  أعداد  في  شارك 
تعزز  الناس  من  كثير  لدى  األعراض 
بدء  بعد  الجانبية  اآلثار  على  الدليل 

النظام الغذائي الكيتوني«.
لديهم  املستهلكون  »هؤالء  وأضاف: 
واآلثار  التأثيرات  في  فورية  خبرة 
اإلبالغ  الكثيرون  ويختار  الجانبية 
عبر  املنتديات  في  ومشاركتها  عنها 

اإلنترنت«.
)بقية اخلبر على موقع الزمان(

-اذا كان فيروس كورونا ليس  مميتا فلماذا   
بالوباء  صنفته  العاملية  الصحة  منظمة 

العاملي  ؟ 
-هل  صحيح ان الفيروس يصبح خامال بعد 

شفاء املصاب منه ؟
عن  نسمع  اذا  فلماذا  مميتا  غير  كان  اذا   -

وقوع وفيات كثيرة؟ ... 
وعائلتك  انت  اذهب  مميتا  غير  كان  اذا   -
تتعلم  عندها  كورونا  فيروس  مرضى  لزيارة 

معنى وسريان ولغة هذا الفيروس 
- هناك بعض حاالت من االدعاء الكاذب حدثت 
بهذا  اصيبوا  انهم  على  العربية   بالبلدان 
الحقيقة  ولكن  عليهم  الحجر  وتم  الفيروس  
انفالونزا وعلى انهم بالنهاية تم شفاءهم من 

فيروس كورونا... ال تضللوا الحقيقة  
انظر  تكون  اينما  الكريم  القاريء  عزيزي 

وتمعن بما امليه عليك االن  ...
 فيروس كورونا هو احد  فيروسات الخطيرة  
مجهول  سلوك   ذات  الطبيعة..  انتهازي 

املناعة  في  القصور  فرصة  ينتهز   .. الهوية 
عند الضحية فتصيبه لتؤدي بحياته

الشديد   الرئة  ذات   .. الرئة  التهاب  ومنها   ..
وباالخص  بالجسم  فوضى  بذلك  ..مسببا 
على الخاليا اللمفاوية .. اضطرابات بالجهاز 
واضح  بشكل  املريء  التهاب   .. العصبي 
 .. البلع  في  عسر  من  لديهم  ذلك  ويتبني 
مصحوبا بارتفاع درجات الحرارة بقشعريرة 
عندها  بالتنفس  وضيق  تسارع  مع  وسعال 
لحاجته  االزرق  اللون  الى  الجسم  لون  يبدا 
من االوكسجني .. مؤثرا بعد ذلك على الجهاز 
 Renal failure كلوي  فشل  مسببا  البولي 
شيء  املريض  حالة  تتدهور  عندها  بذلك 

فشيء -
سيكون  الفيروس  من  الشفاء  حالة  في  اما 
مالحظة  يصعب  والذي  الجسد   في  خامال 
أعراضه أو تأثيرها على الصحة بعد الشفاء  
وذلك ألنه ال يتكاثر سريعًا مثل النشط بسبب 

قوة املناعة التي تقاومه.. فقدرته تتثبط ولكن 
هذا الفيروس قد ينشط ويعيد نشاطه مجددا 
انخفاض  حالة  في  مجدده  حياتية  بدوره 
بالخاليا  عجزا  مسببا  االنسان  جسم  مناعة 
من  الكافية  الكميات  انتاج  عن  اللمفاوية 
فيروس  ملهاجمة  واملحدده  الخاصه  االضداد 
فقدان  عن  ناشيء  العجز  وهذا  الوباء  هذا 
الدور املساعد الذي تتمتع به اللمفاويات ..  

من  غيره  عن  الفيروس  هذا  يتميز  ولهذا 
الفيروسات العكسية يعني انها تصيب اكثر 
اللمفاويات  االنسان  جسم  في  تصيب  ما 
والصفائح  البلعميات  على  تؤثر  يؤدي  مما 

الدموية 
طرق تقوية جهاز  املناعة اهمها :-

نضيف  ثم  الجزر  عصير  من  قدحا  ناخذ   -
عليه عشر قطرات من زيت حبة البركة يشرب 

صباحا ومساء 
)بقية اخلبر على موقع الزمان(

شكوك وأمنيات حول إقامة
 أوملبياد طوكيو 2020

الشكوك  تتزايد   - ب(  ف  )أ  طوكيو- 
في  طوكيو  أوملبياد  يقام  أن  بإمكانية 
تأكيد  املقبل، مع  الصيف  املقرر  موعده 
أن  واليابانيني  املسؤولني  من  العديد 
بعدما  شيء،  كل  من  أهم  الناس  حياة 
أرخى فيروس كورونا املستجد بظالله 
على  فقط  وليس  العالم،  على  الثقيلة 

الصعيد الرياضي.
مثل  يابانيني  مسؤولني  تأكيد  ورغم 
ورئيس  آبي،  شينزو  الوزراء  رئيس 
باخ،  توماس  الدولية  األوملبية  اللجنة 
األلعاب  دورة  إلقامة  االستعدادات  ان 
 24 بني  املقرر  موعدها  في  الصيفية 
آب/أغسطس  من  والتاسع  تموز/يوليو 
ال تزال على قدم وساق، يشكك الكثيرون 
جاهزا  العالم  يكون  أن  بإمكانية 
اإلصابات  عدد  تزايد  مع  النطالقها، 
والوفيات في العالم جراء »كوفيد19-«.

األلعاب، وهي  أبرز دعوة إلرجاء  وأتت 
أكبر حدث رياضي عاملي يستقطب آالف 
من  املشجعني،  وماليني  الرياضيني 

الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
 2021 صيف  في  إلقامتها  إمكانية  رأى 

بدال من هذا العام.

ومع تعليق أحداث كبيرة مثل دوري كرة 
والبطوالت  للمحترفني  األميركي  السلة 
األوروبية املحلية في كرة القدم ودوري 

األوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال 
املوسم  انطالق  وإرجاء  ليغ«  »يوروبا 
واحد،  الفورموال  بطولة  من  الجديد 

في   2020 طوكيو  ألعاب  مصير  يبدو 
مهب الريح.

حيث  الصني  جارتيها  مع  ومقارنة 
األساسية  البؤرة  ووهان  مدينة  كانت 
نجحت  الجنوبية،  وكوريا  للفيروس، 
انتشار  كبح  في  كبير  حد  الى  اليابان 
814 إصابة و24  مع تسجيل  الفيروس، 

حالة وفاة.
وبدا جليا بأن الشارع الياباني ال يحبذ 
املقبل في ظل  الصيف  األلعاب  تقام  أن 
الى  األجانب  العدوى من وفود  مخاطر 
البالد، وهذا ما شدد عليه كوكي ميورا، 
شركة  في  يعمل  الذي  عاما  الـ27  ابن 

إنترنت.
وقال ميورا لوكالة فرانس برس »ألكون 
على  اليابان  تغلبت  لو  حتى  صادقا، 
من  زوارا  نستقبل  فلن  األزمة،  هذه 
تقام.  أال  األفضل  من  أنه  أعتقد  العالم. 
من  الناس  بحياة  التضحية  يمكننا  ال 

أجلها«.
ضرورة  على  الياباني  الشاب  وشدد 

إرجاء األلعاب أو إلغائها بالكامل.
)بقية اخلبر على موقع الزمان(

الدكتور مناف الطائي
اختصاصي تغذية


