
لندن - الزمان 
يجمع معظم األطباء  وخبراء التغذية في 
العالم على أنه يمكن للجسم ذي الجهاز 
كورونا،  فيروس  محاربة  القوي  املناعي 
ويذهب بعضهم إلى أن ذلك ممكن حتى 
دون تناول أي أدوية أو الخضوع لعالج.
كفاءة  تعزز  أطعمة   10 هنا  نستعرض 
وتجعل  اإلنسان،  لدى  املناعي  الجهاز 
قدرته أقوى على مكافحة فيروس كورنا 
الختراق  طريقا  الصعب  من  يجد  الذي 

األجسام ذات املناعة القوية.
احلمضيات

فيتامني  إلى  األشخاص  معظم  يلجأ 
"سي" ألنه يساعد في بناء جهاز املناعة. 
ويعتقد أن هذا الفيتامني يزيد من إنتاج 
خاليا الدم البيضاء، وهي مفتاح مكافحة 

العدوى.
وجه  على  موجود  الفيتامني  وهذا 
غريب  مثل  الحمضيات،  في  التحديد 

فروت والبرتقال واليوسفي والليمون.
الفلفل األحمر

كمية  على  األحمر  الفلفل  يحتوي 
مع  مقارنة  "سي"  فيتامني  من  مضاعفة 
الحمضيات. كما أن الفلفل األحمر مصدر 
"بيتا كاروتني". وباإلضافة  غني لعنصر 
تعزيز  في  "سي"  فيتامني  دور  إلى 

في  أيضا  يساعد  قد  فإنه  املناعة،  نظام 
يعمل  بينما  الجلد،  صحة  على  الحفاظ 
على صحة  الحفاظ  على  كاروتني"  "بيتا 

العينني والبشرة.
البروكلي

واملعادن،  بالفيتامينات  غني  البروكلي 
و"سي"  "أيه"  للفيتامينات  مخزن  وهو 
و"إي"، باإلضافة إلى العديد من مضادات 
ويعتبر  األخرى.  واأللياف  األكسدة 
أكثر الخضروات الصحية  البروكلي من 
أو  مطهية  نصف  بتناولها  ينصح  التي 

نيئة.
الثوم

الثوم  قيمة  القديمة  الحضارات  أدركت 
دائما  ضيفا  فكان  العدوى،  مكافحة  في 
على موائدها، وذلك ملا يحتويه من مواد 
وإبطاء  الدم  ضغط  خفض  على  تساعد 
خصائص  أن  ويبدو  الشرايني.  تصلب 
التركيز  من  تأتي  للمناعة  املعززة  الثوم 
مثل  يحتويها  التي  للمركبات  الكثيف 

"األليسني".
الزجنبيل

إليه  يلجأ  آخر  عنصر  هو  الزنجبيل 
في  يساعد  وقد  املرض،  بعد  كثيرون 
التهاب الحلق.  تقليل االلتهاب، ال سيما 
حالة  تقليل  في  الزنجبيل  يساعد  كما 

لألمراض  املصاحبة  بالغثيان  الشعور 
الزنجبيل في  املعدية. ويمكن أن يساعد 
خصائص  ويمتلك  املزمن،  األلم  تقليل 
ألبحاث  وفقا  للكوليسترول،  خافضة 

حديثة أجريت على الحيوانات.
السبانخ

أنه  كما  "سي"،  بفيتامني  غني  السبانخ 
األكسدة  مضادات  من  بالعديد  مليء 
من  يزيد  قد  مما  كاروتني"،  و"بيتا 
مكافحة  على  لدينا  املناعة  أجهزة  قدرة 
العدوى. ويعزز الطهي الخفيف للسبانخ 
بإطالق  ويسمح  فيه  أيه"  فيتامني  من 

املغذيات األخرى من حمض األكساليك.
الزبادي

املناعي  جهازك  الزبادي  يحفز  قد 
حاول  األمراض.  مكافحة  في  للمساعدة 
من  بدال  العادي  الزبادي  على  الحصول 
األنواع املحالة بالسكر، إذ يمكنك تحلية 
الزبادي العادي بنفسك بإضافة الفواكه 
الزبادي  ويعد  العسل.  أو  الصحية 
على  يساعد  الذي  "د"،  لفيتامني  مصدرا 
أنه  ويعتقد  املناعة،  جهاز  عمل  تنظيم 
ضد  الطبيعية  الجسم  دفاعات  يعزز 

األمراض.
اللوز

اللوز غني بفيتامني "إي" القابل للذوبان 

في الدهون، مما يجعله عنصرا مهما أنه 
في امتصاص الدهون بشكل صحيح.

بالفيتامينات.  مليئة  إجماال  واملكسرات 
من  صغير  كوب  نصف  يوميا  ويكفيك 
املوصى  الكمية  لك  لتوفر  املقشر  اللوز 

بها يوميا من فيتامني "إي".
الكركم

الصفراء  التوابل  هذه  استخدام  تم  لقد 
الزاهية لسنوات كمضاد لاللتهابات في 
ويظهر  املفاصل.  التهاب  من  كل  عالج 
"الكركمني"،  العالي من مادة  التركيز  أن 
التي تعطي الكركم لونه املميز ، يمكن أن 
تساعد في تقليل تلف العضالت الناجم 

عن ممارسة الرياضة.
الشاي األخضر

بمادة  مليء  واألسود  األخضر  الشاي 
مضادات  من  نوع  وهو  "الفالفونويد"، 
يتفوق  األخضر  الشاي  لكن  األكسدة. 
على األسود في احتوائه على مضادات 
مادة  أن  ثبت  وقد  أخرى.  قوية  أكسدة 
األخضر  الشاي  في  املوجودة   EGCG
الشاي  ويعد  املناعة.  وظيفة  تعزز 
للحمض  جيدا  مصدرا  أيضا  األخضر 
إنتاج  في  يساعد  قد  الذي  األميني، 
خاليا  في  للجراثيم  مقاومة  مركبات 

الجسم.
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جنوم الفن في لبنان يخوضون جتربة اخلير ضد كورونا 
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بيروت -الزمان 
جديدا  تحديا  اللبناني  الفن  نجوم  من  عدد  خاض 
العزل  من  مادًيا  املتضررين  ملساعدة  وذلك  نوعه  من 
االجتماعي املفروض في لبنان ملواجهة فيروس كورونا.
التحدي  وهبي،  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  وخاضت 
إلى  التحدي  ونقلت  دوالر،  الف   40 بمبلغ   بالتبرع 
صور  النجمتان  ونشرت  إليسا،  الفنانة  صديقتها 
للتبرع عبر خاصية األستوري بصفحاتهما الشخصية 

بموقع “إنستجرام”.
كل من  والتبرع، وتحدت  التحدي  إليسا على  ووافقت 
الرومي وأحالم ونانسي عجرم وراغب عالمة،  ماجدة 
وأعلنت  عجرم  نانسي  استجابت  أيضا،  وبدورها 
تحديها لنوال الزغبي ومحمد حماقي وجوليا بطرس 

وملحم زين.
محبيها  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة  ودعت 
ومتابعيها بالتزام منازلهم قدر اإلمكان ملكافحة انتشار 
عدوى الكورونا، وشاركت في حملة وزارة وزارة االعالم 
»معا  بعنوان  الجيش  قيادة  مع  بالتعاون  اللبنانية 

نواجه كورونا.
نانسي ظهرت في مقطع فيديو يدعو الجميع لاللتزام 
إال  املرحلة صعبة،  أن هذه  »أعلم  فيه:  باملنازل، وقالت 
أنها ستمّر باذن اهلل، يمكن خسرنا كم يوم من الحياة 
الحياة  تفاصيل  ونعيش  وسنعود  بقيمتها،  لنشعر 

الجميلة مع بعضنا البعض وغدًا سيكون أجمل«.
النجمة اللبنانية لم تكتف بهذا القدر من التوعية في 
أعلنت  حيث  كورونا،  فيروس  على  اإلعالمية  الحرب 
الطبية  للجهود  أمريكي  دوالر  ألف   20 بمبلغ  تبرعها 
املبلغ  من  آالف   10 يذهب  أن  على  للوباء،  املكافحة 
للصليب  دوالر  آالف  و10  الحريري  رفيق  ملستشفى 

األحمر اللبناني.
إليسا  وهم  النجوم  من  عدد  التحدي   في  وشارك 
ووائل  كرم  ونجوى  كرم  وفارس  الحالني  وعاصي 

كفوري واملاكيير بسام فتوح.
وكان السوبر ستار اللبناني راغب عالمة، هو أول من 
الجهود  لصالح  لبنانية  ليرة  مليون  بـ25  تبرعه  أعلن 
الطبية املبذولة ملكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 
15 مليون ليرة منهم ملستشفى بيروت الحكومي، و10 
ماليني ليرة للصليب األحمر اللبناني، كما دعا زمالئه 
ملساعدة  والتبرع  النهج  نفس  على  للسير  الفنانني 

الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.
متابعيهم  دعوا  الذين  النجوم  أوائل  من  كان  راغب 
وكان  توعوية،  فيديوهات  خالل  من  االختالط  لعدم 
اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق 

“األقدام” مع تبادل القبالت في الهواء.
الخير  تحدي  أيًضا  هم  مصر خاضوا  نجوم  أن  يذكر 
منذ أيام وتكفل عدد كبير منهم برعاية عدد من األسر 
املنزلي  العزل  من  واملتضررين  السيول،  ضحايا  من 

للوقاية من فيروس كورونا.

من  نظريات  شاعت  كورونا  فيروس  تفشي  كارثة  وقعت  حني   
متخصصني  في الطب والتاريخ والجغرافيا والسياسة الدولية 
واالقتصاديات والبورصات العاملية، ومالت جميع تلك النظريات 
االستهداف  مسار  في  لتصب  الوباء  من  األول  األسبوع  في 
القوة  بوصفها  للصني  العاملي  االستثمار  خلفه  ومن  األمريكي 
الواليات  مع  تجارية  حربا  تخوض  التي  الوحيدة  االقتصادية 
املتحدة  عبر مفاوضات متعثرة ومعقدة بالرغم من انها كانت قد 
رست على صيغة تفاهمية شبه معقولة بني القوتني قبل اإلعالن 

عن الفيروس بأسابيع .
بالرعب  اصابت  عمياء  جائحة  إلى  كورونا  تحول  أن  وبعد 
في  اوروبا  وقلب  نيويورك  املال  كما عاصمة  األمازان  مجاهيل 
إيطاليا وأملانيا واسبانيا ، تغيرت مسارات تلك النظريات لتتحدث 
عن انواع اخرى من املؤامرات التي تخرج عن الثنائية املعروفة 
بني واشنطن وبكني الى نواح شتى بعضها يرجع بنا الى مائة 

عام إلى الوراء .
العالم تلقى التنبيه األول في العام 2008 حني انكشفت ارصدة 
دول  وبانت  املالية  الهزة  في  الكبرى  العاملية  والشركات  البنوك 
غنية جوفاء في مهب الريح قبل أن تتعافى بعد سنني ، لكن تلك 
الهزة لم تجعل العالم املتقدم يتحسب لجواب السؤال االصعب 
على  االساسية  ومرتكزاتها  املجتمعات  بنية  استعداد  مدى  عن 
تحمل أنواع أخرى من الهزات العظيمة املفاجئة ، التي قد تكون 
من صنع االقدار في الطبيعة كالزالزال والفيضانات املصاحبة 
لها أو من صنع البشر فيما لو حدث تسرب نووي جدي في قلب 
نووية ألن  أقول نشوب حروب  ، وال  بقوته  املتفاخر  العالم  هذا 

الجميع يعرف حدوده .
تكوين جميع املجتمعات حرق املراحل في الصعود نحو قطف 
ثمار تكنولوجية واستهالكية لم يفكر باملصير في حال غيابها أو 

تأثرها بظرف طاريء .
مستوى  على  والصناعي  الزراعي  اإلنتاج  في  املحلية  البدائل 
االستيراد  على  االعتماد  بفعل  وناقصة  معطلة  الواحدة  الدولة 
للجميع  العاملي  املورد  ان  والالفت   ، تكوينه  عناصر  اغلب  في 

كانت الصني .
التي  أنه حتى بيوت األوروبيني   وفي ضرب مثال بسيط، نرى 
تحيطها الحدائق املنزلية دائمًا في البناء األفقي ، نادرًا ما نجد 
الذين زرعوا ثمرة طماطم واحدة تكون بدياًل أوليًا حني ينعزلون 
البنتاغون ستستمر تسعني  في أزمة مثل هذه التي يقول عنها 

يومًا .

 أطعمة حتظى بإجماع األطباء في تقوية مناعة اإلنسان 
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لندن -الزمان 
بعض  أن  من  األطباء  من  مجموعة  حذرت 
املسبب  املستجد،  كورونا  بفيروس  املصابني 
أي  عليهم  تظهر  ال  ربما   ،"19  - "كوفيد  ملرض 
أعراض قبل أن تتعرض صحتهم النهيار مفاجئ.
أمس  البريطانية،  "ذا صن"  ذلك صحيفة  ذكرت 
االثنني، مشيرة إلى قول مجموعة من األطباء أن 
أعراض اإلصابة بفيروس كورونا، تكون بسيطة 
كحة خفيفة، وصداعا،  وتشمل  األمر،  بداية  في 
أن  قبل  وذلك  املنخفضة،  املستويات  من  وحمى 

تتدهور صحتهم بصورة مفاجئة.
ولفتت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى قول الدكتور 
في  الطبي  "توالن"  مركز  من  دينسون،  جوشوا 
مدينة نيو أورلينز، بوالية لويزيانا األمريكية، إن 
تنتهي  لكي  أسبوعا  يستغرقون  املرضى  بعض 

تلك األعراض أو يصبحوا في حالة سيئة.
في  ساهم  الذي  دنسون،  الدكتور  يقول  بينما 
إن  كورونا،  بفيروس  مصابا   20 نحو  عالج 
"االحتراق  تشبه  املرض  من  األولى  املرحلة 

البطيء".
دينفر  مدينة  في  الين،  كني  الدكتور  ويقول 
أن  املرضى،  حالة  متابعة  من  "يبدو  األمريكية: 
هناك فترة معينة من الوقت، تبدو وكأن الجسد 
يحاول أن يصل إلى وضع يمكنه من التغلب على 

املرض أو االستسالم له".

 حتذير من األعراض 
اخلفيفة لفيروس 

كورونا 

إقليم  : توفى شخص من  - وكاالت   بكني 
إثر إصابته  الصني،  يونان، جنوب غربي 
بدأت  الذي  الوقت  في  "هانتا"،  بفيروس 
البالد تشهد انخفاضا في عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا، املصنف عامليا "جائحة". 
تايمز"  غلوبال  "ذا  صحيفة  وذكرت 
هانتا  بفيروس  املريض  إن  الصينية 
"توفى أثناء عودته من عمله، اإلثنني، إلى 
مقاطعة شان دونغ، قادما في حافلة تضم 

32 راكبا". 
وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات الالزمة 
للركاب للتأكد إذا كانوا مصابني بفيروس 

هانتا، كإجراء احترازي. 
ما  يسبب  الذي  الفيروس  اكتشاف  وتم 
الهنتافيروس  "متالزمة  باسم  يعرف 
املتحدة  الواليات  في  مرة  ألول  الرئوية" 
عام 1993. وتتشابه متالزمة هانتا الرئوية 

قد  لكنها  العادية،  اإلنفلونزا  أعراض  مع 
تنفسية  مشكالت  لتصبح  بسرعة  تتفاقم 

ربما تهدد الحياة. 
وحسب منظمة الصحة العاملية، تعد هذه 
املتالزمة مرضا تنفسيا فيروسيا حيواني 
اإلنسان  إلى  العدوى  وتنتقل  املنشأ، 
بصفة أساسية عن طريق استنشاق الرذاذ 
املصابة  القوارض  فضالت  مالمسة  أو 

بالعدوى أو روثها أو لعابها. 
يثبت  لم  كورونا،  فيروس  عكس  وعلى 
انتقال  إمكانية  اآلن  حتى  قطعي  بشكل 

فيروس هانتا بني البشر وبعضهم. 
فيما أشارت "الصحة العاملية" على موقعها 
انتقال  توثيق  سبق  قد  أنه  اإللكتروني، 
محدود للمتالزمة الرئوية الفيروسية بني 
البشر من جراء اإلصابة بفيروس األنديز 
)ساللة من فيروسات هانتا( في األرجنتني. 

هانتا مرعب جديد
يحصد أول ضحية ومصدره اجلرذان 

القاهرة -الزمان 
على  حماقي،  محمد  املصري  الفنان  رد 
الحمالت الداعية له على التبرع والتي تحداه 
فيها عدد من النجوم للتكفل باألسر املتضررة 
من العزل االجتماعي للحد من انتشار فيروس 

كورونا.
صفحته  عبر  منشور  في  قال  حماقي،  محمد 
على  “ردا  “إنستجرام”:  بموقع  الشخصية 
من  الكثير  بها  نادى  التي  الهادفة  املبادرات 
زمالئي ملساعدة األسر املتضررة من الظروف 
كضرورة،  عليها  املتفق  واإلجراءات  الحالية، 

بدأت بالفعل باملشاركة في هذه املبادرات”.
في  األمور  بهذه  أقوم  أن  “تعودت  وأضاف: 
السر دون اإلعالن عنها، لكن هذه املرة قررت 
املشاركة،  لهذه  دعاني  من  كل  لشكر  اإلعالن 
هذه  مثل  في  املشاركة  مقتدر  أي  من  أتمنى 

املبادرات للتكافل االجتماعي”.
من  التحدي  تلقى  قد  حماقي،  محمد  وكان 
والفنناة  طعيمة،  أمير  الغنائي  الشاعر 

اللبنانية نانسي عجرم.
من  مؤخًرا  عانى  قد  كان  حماقي،  محمد 
كورونا  بفيروس  إصابته  شائعة  انتشار 
هذه  كل  لينفي  صمته  عن  خرج  و  املستجد، 
األنباء، في مقطع فيديو نشره على حساباته 
على مواقع التواصل االجتماعي، الفتا إلى أنه 
تلقى الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول 
وإيجابية  كورونا  فيروس  لتحليل  إجرائه 
النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو 

لنفي األمر.
قولت  “أنا  بقوله:  جمهوره،  طمأن  حماقي 
في  أنا  حقيقي..  مش  ده  بنفسي..  اطمنكم 
البيت كويس معنديش مشكلة.. بشكركم على 
في  تخليكم  وانصحكم  وبطمنكم  اهتمامكم 
وتحاولوا  للضرورة  غير  متخرجوش  البيت 
ما  قد  على  الوقائية  باإلجراءات  تلتزموا 

تقدروا”.

زانكت  قرية  تلقفت   - ب(  ف  فيينا-)أ 
ببعض  النمسوية  فيكسيل  أم  كورونا 
املرح في بادئ األمر التقارب في األسماء 
حاليا  تسعى  لكنها  كورونا،  فيروس  مع 
السياحي  التسويقي  شعارها  لتغيير 
اسمه  يذكر  صغير  مجسم  يجسده  الذي 
غروبر  مايكل  وأوضح  بالفيروس.  كثيرا 
التي  الجبلية  القرية  هذه  بلدية  رئيس 
من  الجنوب  إلى  بالسيارة  ساعة  تبعد 
بادئ  »في  برس  فرانس  لوكالة  فيينا، 
يتشارك  فيروس  ظهور  أن  رأينا  األمر، 
طريفة،  مصادفة  القرية  مع  عينه  االسم 
أصبح  منذ  توقفت  الدعابات  أن  غير 
الوباء شديد الخطورة«. وقال »ربما علينا 
إيجاد اسم جديد ملجسم النملة الصغيرة 
التي تستقبل السياح«. هذا الشعار يحمل 
على  حاليا  مطبوع  وهو  »كورونا«  اسم 

قرى  وتحمل  للزوار.  املوزعة  املنشورات 
يكّرمها  التي  كورونا  القديسة  اسم  عدة 
املسيحيون في البلدان الناطقة باألملانية 

من دون أي رابط مع فيروس كورونا.
وتضم زانكت كورونا أم فيكسيل الرابضة 
على علو 844 مترا أقل من أربعمئة نسمة 

السياحة  على  أساسية  بصورة  وتعتمد 
املراعية للبيئة.

 3611 رسميا  االثنني  النمسا  وسجلت 
الذي  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة 
أودى بـ16 شخصا في بلد يعد 8,8 ماليني 

نسمة.

تشابه أسماء مع كورونا
يحرج قرية منسوية

 جنم مصري:
التبرع سّراً 

ملتضرري كورونا


