
برلني -الزمان 
الليمون  تناول  يجب  إنه  خبراء  قال 
بانتظام ملا له تأثير إيجابي على الصحية، 
تناول  بعدم  نصحوا  الوقت  نفس  وفي 

كميات كبيرة منه.
يحتوي  الليمون  أن  إلى  اخلبراء  وأشار 
والفيتامينات  الغذائية  األلياف  على 
جلسم  الطبيعي  لألداء  املهمة  والعناصر 

اإلنسان.
الليمون يعتبر وسيلة قوية  وأضافوا أن 
القدرة على تنشيط  وله  البرد  ضد نزالت 

وظائف املناعة وحتسني وظائف الدماغ.
املفيدة  اخلصائص  فإن  للخبراء،  ووفقا 
تناوله  مت  حال  في  فقط  تظهر  لليمون 
تناول  الكافي  من  حيث  صحيح،  بشكل 
عدة دوائر، وهي الكمية املثلى، وفق موقع 

."med2"
في  الليمون  وضع  يجب  ال  أنه  وأردفوا 
أنه يفقد جميع  املاء املغلي، وذلك بسبب 
إضافته  األنسب  ومن  املفيدة،  خصائصه 
من  حرارته  درجة  تكون  فاتر  ماء  إلى 

حرارة الغرفة.

لندن -الزمان
فجرت املمثلة ريا تشاكرابورتي ، وصديقة 
راجبوت،  سينغ  سوشانت  الراحل  النجم 
انتحار  بقضية  استجوابها  أثناء  مفاجأة 
املمثل، وذلك عندما ذكرت أن الشقة السابقة 
التي تقاسمها مًعا كانت "مسكونة باجلن".

منذ العثور على سوشانت سينغ راجبوت 
 14( األحد  يوم  باندرا  في  منزله  في  ميًتا 
مومباي  شرطة  استجوبت   ، يونيو( 
بالرعاية  القائم  إلى  طباخه  من  كثيرين، 
واملديرين ، إلى صديقته ريا تشاكرابورتي 

وماهش شيتي.
تشاكرابورتي،  ريا  الشابة  للممثلة  وفًقا 
فيها  تشاركا  التي  السابقة  الشقة  كانت 
أن  املمثلة  وأضافت  باجلن"،  "مسكونة 
سوشانت كان مضطرب متاًما وكان يسمع 
أصوات ويرى أشياء. وفي تقرير ُنشر في 
"بيبنج مون" ، أخبرت ريا الشرطة "هذا ما 

منزعًجا  كان  سوشانت  وحتى  به  شعرت 
بينما كنا نقيم هناك".

وقالت أيًضا إنها كان يخططان للزواج هذا 
العام في نوفمبر املقبل، ورفض والدها في 
استسلمت  الحق  وقت  في  ولكن   ، البداية 
يسير  كان  شيء  كل  ريا:"  وقالت  عائلتها، 
بشكل طبيعي حتى أنني حتدثت مع والده 

مرتني".
سوهريتا  الكاتبة  قالته  األمر  نفس 
السينمائي  املقّربة من اخملرج  سينجوبتا، 
عن  سوهريتا  حتدثت  حيث  بات،  ماهيش 
العام  "خالل  لألشياء،  سوشانت  سماع 
العالم  عن  متاًما  نفسه  عزل  املاضي، 

اخلارجي.
وأوضحت أن حتى ريا التي كانت معه حتى 
عندما  وقت  جاء  حتمله،  تستطيع  تعد  لم 
بدأ سوشانت في سماع أصوات غريبة، بدأ 

يشعر أن الناس كانوا يحاولون قتله.

االيفادات والعفن االداري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

الخاصة  األمور  وتعود  كورونا،  فيروس  أزمة   تنتهي  حني 
بالسفر والوفود وااليفادات الى طبيعتها في العراق ، علينا 
من  بالرغم  املرئي  غير  الحيوي  املفصل  هذا  عند  التوقف 

حجمه الكبير .
بدرجات  العراقيني  املوظفني  من  االالف  مئات  وربما  آالف 
شتى  وزيارات  وبعثات  وفود  مسميات  وتحت  مختلفة 
عشر  سبعة  من  أكثر  خالل  في  مليارية  وبمخصصات 
أنشطة  تغطي جميع  تكاد  متنوعة  عامًا، وفي اختصاصات 
الحياة في العراق . لكن ماهي الحصيلة النفعية للبالد من 
مستوى  لتحديد  خاصة  مقاييس  توجد  هل  االيفادات؟  تلك 
من  الخبرات  استخالص  برامج  للوزارات  هل  الفائدة؟ 

املوفدين العائدين من الخارج مهما كانت مهمة ايفادهم ؟ 
امليدانية  والزيارات  والبعثات  الدورات  في  السيما  ايفاد  أي 
ملناطق انتاجية، إّنما هو خبرة البد أن تعّمم على الجميع من 
خالل  تلك املجموعة املوفدة التي كانت واسطة لنقل الخبرة 
ونسيان  السفر  من  العودة  بعد  مهدها  في  قبرها  وليس 

الغرض االساس من االيفاد .
الوزارات واملديريات العامة في السنوات السابقة كانت أشبه 
بدكاكني سائبة. الوزير ال يطلب دراسة تقارير املوفدين وإعمام 
خبراتها على املعنيني ليس لالطالع املجرد واسقاط الفرض  
بما  املوفدين  املتأنية ومناقشة  الدراسة  لكن من اجل   ، فقط 
التجربة  نقل  في  يقترحون  وماذا  رجوعهم  عند  عنه  كتبوا 
وتطويرها في العراق . وإال ما املغزى من مشاركات خارجية 
وقد تمتد لشهور أو أسابيع من دون العودة بإضافة نوعية 

لتطوير حقل انتاجي أو خدمي أو إداري عراقي ؟
واملعنية  لهم  التابعة  االدارية  األجهزة  على  الوزراء  رقابة 
ضعيفة  كانت  الخارجي  والتعامل  وااليفادات  بالسفر 
وخاضعة لتكتالت سياسية حاكمة ومتحكمة بالوزير نفسه 
وزارات  لوكيلي  املتكّلسة  الرواسب  من  ثخينة  طبقة  عبر 
ومديرين عامني لم يتغيروا منذ خمسة عشرة عامًا ، وهؤالء 
يشغلون مناصبهم ليس من باب تراكم الخبرة لطول البقاء 
في املنصب، واّنما من باب التقاسم الحزبي والطائفي الذي 
خّلف وراءه هذا العفن الكبير من الفساد في االجهزة االدارية.
ويطويه  يقال  سياسي  شعار  من  أكبر  االداري  االصالح 

النسيان.  

 فنانة مغربية تستعرض
حملها بالصور 

تكساس -الزمان 
عالقة  هناك  أن  حديثة  دراسة  وجدت 
والوفاة  فترات طويلة  وطيدة بني اجللوس 
بالسرطان، وذلك على غرار دراسات سابقة 
ربطت بني اخلمول وخطر التعرض ألمراض 

القلب والسكري والسمنة والوفاة املبكرة.
الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وأظهرت 
أن  ميكن  احلركة،  قلة  من  بشدة  يعانون 
يكونوا أكثر عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 
تصل إلى 82 في املئة، مقارنة بأولئك الذين 
في  جاء  ما  حسب  أقل،  فترات  يجلسون 

تقرير لنيويورك تاميز.
وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من 
أخرى،  بحثية  ومؤسسات  تكساس  جامعة 
أكثر من 8 أالف شخص بينهم رجال ونساء 
صحية  حالة  مع  وأكبر.  العمر،  مبنتصف 

تتراوح بني جيدة وغير مشكوك فيها.
تفاصيل  جمعها،  مت  التي  البيانات  ومن 
حياتهم  وأسلوب  املشاركني  صحة  حول 
تعقب  جهاز  مبساعدة  الطبية،  وحالتهم 
عامي  بني  ارتدائه  على  املتطوعون  وافق 

2008 و2013، لقياس مدى نشاطهم.

يعانون  الدراسة  في  املشاركني  وكان بعض 
مرضى  أو  مدخنني  أو  الوزن  في  زيادة  من 
أو  الدم  في ضغط  ارتفاع  لديهم  أو  سكري 
نحيفا  كان  اآلخر  البعض  أخرى.  حاالت 
ميارسون  أنهم  آخرون  ذكر  فيما  نسبيا، 

الرياضة بانتظام.
ثالث  إلى  املتطوعني  الباحثون  قسم 

الذي  الوقت  مقدار  على  بناء  مجموعات 
يقضونه يوميا في اجللوس. ثم قاموا الحقا 

بفحص سجالتهم. 
وجد الباحثون أن 268 منهم توفوا بسبب 
رئيسي  بشكل  مرتبطة  لصالت  السرطان 
ساعات  زادت  كلما  أي  اخلمول،  بساعات 
واملوت  اإلصابة  فرص  زادت  اخلمول 

التي  الدراسة،  تفتح  ذلك،  ومع  بالسرطان. 
نافذة  أونكولوجي،  جاما  مجلة  في  نشرت 
لألمل، وتقول إن التحرك ولو ببطء لدقائق 
قليلة إضافية في اليوم، قد يقلل بشكل كبير 

من خطر الوفاة بالسرطان.
قللت  البدني  النشاط  من  دقيقة  فثالثون 
املئة،  خطر املوت بالسرطان بنسبة 31 في 
مثل  اخلفيفة  اجلسدية  األنشطة  وأسفرت 
املئة  املشي، عن تقليل اخلطر بنسبة 8 في 
الرياضة  على  املواظبة  أن  ويبدو  إضافية. 
كل  الدراجات  فركوب  األكبر.  األثر  لها  كان 
املثال،  يوم واجلري والسباحة، على سبيل 
كبير  إلى خفض  تؤدي  مثالية  أنشطة  كلها 

في مخاطر اإلصابة بالسرطان.
إجراء  "مت  القول:  إلى  الباحثون  وخلص 
إلى   2019 أبريل   18 من  احلالي  التحليل 
أن  إلى  النتائج  وتشير   .2020 أبريل   21
احلجم الكلي لقلة احلركة هو عامل محتمل 
ويدعم  السرطان،  بسبب  الوفاة  خلطر 
يجب  البالغني  بأن  العامة  الصحة  رسالة 
إلطالة  أكثر  يتحركوا  وأن  أقل  يجلسوا  أن 

العمر".

London@azzaman.com

ثالثة أحداث هزت املوصل

صديقة جنم هندي منتحر:الليمون فوائد لتقوية املناعة 
شقته مسكونة باجلن 

الدارالبيضاء - الزمان  استعرضت الفنانة املغربية دنيا بطمة حملها في طفلها الثاني من زوجها املنتج البحريني محمد الترك. الفنانة املغربية استعرضت حملها 
مبجموعة صور نشرتها، على حسابها اخلاص على موقع "انستجرام". دنيا دعت جلنينها، بقولها: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك الّتامة، ومن كّل شيطان وهاّمة، 
ومن كّل عني الّمه". وأضافت: "اللهم أسألك أن حتفظه وجتعله معافى كامل اخللقة، اللهم حّسن َخلقه وُخلقه، وسّهل حمله ومخرجه، واجعله قّرة عني لي ولوالده، 
واجعله من عبادك الّصاحلني". وكانت الفنانة املغربية دنيا بطمة قد أعلنت مؤخرا حملها في طفلها الثاني من زوجها املنتج البحريني محمد الترك. الفنانة املغربية 
كشفت املزيد من التفاصيل عن حملها، خالل بث مباشر مع زوجها تقدمي اإلعالمي صالح الراشد، حيث قالت إنها في الشهر اخلامس من احلمل، وأنها قد ال تعرف 

جنس جنينها، الفتة إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها ستطلق عليه اسم "تركي".

دراسة طبية:اجللوس الطويل يسبب السرطان 
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 د. نزار محمود
املانيا

اليوم عن ثالث أحداث هامة  أو شعب. وحديثي  إنسان  تاريخ أي  تشكل أحداث معينة منعطفات في 
عاشتها مدينة املوصل العراقية والتي تركت بصماتها الغائرة في نفوس وعقول أهلها، وشكلت صفات 

أجتماعية وسياسية واقتصادية في مواقف وسلوكيات أبنائها.
احلدث األول هو: اجملاعة

عام ٧١٩١، وقبيل انتهاء الحرب العاملية األولى والتي انتهت بهزيمة واندحار وتفكك الخالفة العثمانية، 
والتي كانت املوصل إحدى والياتها، تعرضت مدينة املوصل، بسبب رداءة األحوال الجوية غير املساعدة 
على الزراعة املعتمدة على األمطار وبالتالي شحة محصولها، واستئثار الجيش العثماني، وهو في حالة 
حرب عاملية، بجزء  منه، من ناحية، وعدم تمكن السلطة املركزية في اإلستانة من سد النقص الحاصل 
أتت  والتي  املجاعة  الحرب كما سبقت اإلشارة، حدث ما سمي بسنة  لظروف  النقص،  ذلك  وتعويض 
على املئات من أبناء هذه املدينة جوعًا وأجبرت ظروفها الناس على طرق ووسائل ال تخطر على بال 
وحتى على ممارسات وحشية ال إنسانية. فقد أصبحت مناظر جثث الذين قضوا جوعاً   في الشوارع 
الناس من طعام. كما أن اصطياد  الناس على ما بأيدي  نادرة، وكذلك سطو  والطرقات ليست مناظر 
القطط والكالب وذبحها وطيها وأكلها لم تعد مما ال يستسيغه كل الناس وال يطيقونه. وربما كان األبشع 
واألقسى هي ما روي عن حكاية "عبود" وزوجته، الذي قيل أنهما أعدما على فعلتهم الجريمة هذه، حني 
كانوا يستدرجون األطفال فرادى إلى دارهم ويتولون أمر  فتلهم وذبحهم وطيهم وبيعهم "قلية" للجائعني 

ممن يطيقون دفع ثمن الطعام!.
)أنظر في ذلك: عزيز القصاب(

احلدث الثاني: أحداث الشواف
اختالفات  بدأت  قليلة حينما  أشهر  عام ٨٥٩١ سوى  تموز  من  الرابع عشر  على   قد مضى  يكن  لم 
وخالفات حول طبيعة السلطة واتجاهات الحكم أسفرت عن نية البعض من املشاركني في ذلك االنقالب 
في أنقالب تصحيحي وفي اتجاه أكثر مياًل لعروبة جمال عبد الناصر في مصر التي كانت تعيش وحدة 
السياسية واالقتصادية  تزال هجينة في مالمحها  غير ناضجة مع سورية. وكانت األوضاع حينها ال 
واالجتماعية والثقافية بني قبلية وعشائرية ومدنية، وبني مالك وأقطاعيني وتجار وعائالت دينية وطبقية، 
بني شرائح خسرت نفوذها وسلطاتها وشرائح جديدة تسعى إلى االستحواذ عليها. باختصار شديد 

سادت حالة هرج ومرج سياسي.
ولم تكن املوصل بأعيانها وفقرائها، وأوضاعها لتختلف كثيرًا عن تلك الصورة إال في خصوصياتها 
تعليمها  وبمستوى  السني،  املذهبي  واإلسالمي  والديني  الطاغي  والعربي  العرقي  تنوعها  في  األبرز 
املوصل  من  املنحدرين  العراقي  الجيش  نسبة ضباط  ارتفاع  يفسر  ما  وهو  العسكرية،  للحياة  وميلها 
ومشاركة عدد ملحوظ منهم بانقالب ٤١ تموز عام ٨٥٩١ ومن بعدها في محاولة انقالب الشواف التي 
تبعتها ما سنبحثه من أمر تداعياتها على هذه املدينة. وباختصار، كان قد اتفق مجموعة من الضباط 
األحرار، الذين كانوا قد شاركوا بانقالب عام ٨٥٩١، على االنقالب ضد الزعيم عبدالكريم قاسم، رئيس 
السلطة األول واألوحد.  للوزراء وصاحب  بالثورة وليصبح رئيسًا  التي قامت  لجنة الضباط األحرار  
وكان أبرز هؤالء الضباط، ناظم الطبقجلي، قائد الفرقة الثانية في كركوك، ومدحت الحاج سري، من 
االستخبارات العسكرية، وعبدالوهاب الشواف، آمر موقع املوصل. وألسباب، ال مجال للخوض بها في 
هذا املقام، حصل أن انفرد، أو ربما تسرع، الشواف بالتحرك العسكري من املوصل ضد قاسم، لكن 
محاولته في إسقاط قاسم باءت بالفشل، وقتل على أثر الرد العسكري للحكومة املركزية في املستشفى 
العسكري في ظروف شابها الغموض بعد إصابته إثر غارة جوية. ومن الطبيعي أن تتوتر األوضاع 
في املوصل، ال سيما بعد اعتقال عدد من الضباط املشاركني واملتعاطفني مع حركة الشواف ووصول 
ما سمي بقطار السالم من بغداد يحمل معه مئات العناصر الشيوعية منها واملوالية لقاسم بحجة عقد 
مؤتمر في املوصل، لكنه كان له في حقيقة األمر وواقعه مآرب سياسية وانتقامية من العناصر العروبية 
وقواها في املوصل، والذي تحول بسرعة إلى صدامات دامية وأعمال وحشية في القتل والحرق والنهب 

والسلب والتمثيل بجثث العشرات.
لقد كانت تلك األعمال صدمة كبيرة شاركت فيها قوى وغوغاء عرقية ودينية وطبقية تسببت في حفر 

خنادق عداوات وثأرات غائرة في العمق.
احلدث الثالث: داعش

القاعدة، ليسوا أوهامًا أو أشباحا، وإنما هم مجموعة صغيرة بدأت ثم  إن عناصر داعش، كما هي 
كبرت وتوسعت وتضخمت بفعل عوامل كثيرة، وأحيانًا متناقضة، أستغلت من خالل سعيها لتحقيق 
أحالمها، الال واقعية في هذا الزمن، من أجل أغراض أخرى، داخلية واقليمية ودولية. كما تجب اإلشارة 
إلى تنوع دوافع وظروف الذين انتموا ملنظمة داعش التي أعلنت املوصل الحقًا عاصمة لخالفتهم، من 

عقائدية وسياسية واقتصادية وأمنية.
بني  ما   ( أعوام  ثالثة  مدى  على  املوصل  على  داعش  وخالل سيطرة 
يقرب من  ما  املدينة وقتل  إلى منتصف ٧١٠٢( هجر  حزيران ٤١٠٢ 
في  املدينة  ومركز  املدينة  معالم  أبرز  تدمير  جاء  كما  نسمة.  املليون 
عمليات تحريرها ليكمل صورة الفاجعة التي حلت باملدينة، ناهيك عن 
أمنية  ومضايقات  واتهامات  تساؤالت  من  املدينة  أبناء  له  تعرض  ما 

وسياسية واقتصادية.

باريس-)أ ف ب( - بعد شهر على وفاته، 
للفنان  تكرميي  معرض  باريس  في  يقام 
وهو  اجلائحة  بسبب  أرجئ  كريستو 
يستعيد مساره مع زوجته جان-كلود مع 
 1985 العام  في  التحضيرات  على  تركيز 
للف جسر بونوف في العاصمة الفرنسية 

بالقماش.
وجان-كلود،  »كريستو  معرض  ومع 
الوطني  املتحف  يعيد  األربعاء  باريس!« 
في  ماريه  منطقة  قلب  في  املعاصر  للفن 
كانت  إغالق  بعد  أبوابه  فتح  باريس 
وفاة  تساهم  وقد  مؤملة.  مالية  كلفة  له 
الفنان البلغاري األصل في 31 أيار/مايو 
عدد  زيادة  في  عاما   84 عن  نيويورك  في 
بشكل  الضوء  املعرض  ويلقي  الزوار. 
من  التحضيرية  األعمال  كل  على  الفت 
ملشروع  ومجسمات  ودراسات  كوالج 
إلى  الحقا  دفعه  الذي  بونوف  جسر 
عبر  كبيرة  رمزية  لها  نصب  »توضيب« 
برلني  في  الرايشتاغ  من  بالقماش  العالم 
وصوال إلى قوس النصر في باريس قريبا. 
إلى  بونوف  جسر  »توضيب«  واحتاج 
السكري  القماش  من  مربع  متر  ألف   40
اللون وكيلومترات من احلبال وغواصني 
واختصاصات  حبال  تسلق  وخبراء 
العاصمة  سكان  أعني  أمام  عملوا  أخرى، 
الفرنسية املذهولني. ويقدم املعرض أيضا 
املواد والعناصر الهندسية املستخدمة في 
هذا ملشروع مع صور جميلة تعود إلى تلك 
الفترة. ورغم وفاة الفنان، ال يزال مشروع 
لف قوس النصر حاصال على موافقة مركز 
وسينفذ  اإلليزيه  وقصر  الوطنية  النصب 
في خريف العام 2021 بتأخر سنة بسبب 

فيروس كورونا املستجد.
كريستو  الشاب  البلغاري  وصل 
العام  املولود  جافاشيف  فالدمييروف 
من  هربا   1958 سنة  باريس  إلى   1935

النظام الشيوعي في بالده.
وبقي فيها حتى العام 1964. وقد ارتبط 
مصيره بجان-كلود دينا دو فيوبون وهي 
املولودة  ديغول  اجلنرال  أقارب  احد  ابنة 

ثنائيا  معا  وشكال  مثله.  نفسه  اليوم  في 
فنيا بامتياز.

وتقول صوفي دوبليكس مفوضة املعرض 
لوكالة فرانس برس »هذا املعرض بعنوان 
أال  ينبغي  فاالسمان  كريستو وجان-كلود 
أنهما  على  يبدوان  »كانا  يفصال« مضيفة 
شخص واحد، ومغرمان ببعضهما بعضا 
بدور  تضطلع  جان-كلود  وكانت  للغاية«. 
تنفيذ  مراحل  وفي  التواصل  في  أساسي 

املشاريع الفنية.
للعمل  التحضير  »استغرق  وتوضح 
يوضب  لم  اجلسر  أن  مع  سنوات«  عشر 
أيلول/سبتمبر   22 من  اسبوعني  ملدة  إال 
األول/أكتوبر  تشرين  من  السابع  إلى 
1985. وتتابع قائلة »بدأ املشروع اعتبارا 
مع  كثيرة  مداوالت  مع   1975 العام  من 

السياسيني«.
العام  من  اعتبارا  باريس  بلدية  فرئيس 
للفكرة  »محبذا  كان  شيرك  جاك   1997
بسبب  الشيء  بعض  متحفظا  كان  لكنه 
من  متّكنت  جان-كلود  أن  إال  ناخبيه«. 

في  معارفها  بسبب  ذلك  على  التغلب 
صوفي  وتضيف  الديغوليني.  أوساط 
دوبليكس »في البداية كان كريستو يعمل 
بواسطة  جمدت  منضدة  مساحات  على 
مع  يتطور  العمل  راح  وتدريجا  البرنيق 
واحلبال  القماش  القطع وحترك  توضيب 

عليها«.
نطاق  على  به  قام  »ما  املفوضة  وتقول 
في  عام  مكان  في  بإجنازه  رغب  ضيق 
إدراك  لديه  كان  جذوره  وبسبب  املدينة. 
أن  له  املهم  من  وكان  جدا.  قوي  سياسي 

يقوم بعمل في مكان عام«.
جورج- مركز  رئيس  الفينيه  سيرج  وقال 
االقناع  عمل  يعشق  »كريستو  بومبيدو 
ورمبا  واملواجهة.  الناس  مخاطبة  يحب 
عندما  صغيرة  أمل  بخيبة  يشعر  كان 
حتصل  األمور  بأن  االنطباع  لديه  يتكون 
مشروعا   42 مستعرضا  نسبية«  بسهولة 
من  منها  العشرين  نحو  أجنز  للفنان 
الرايشتاغ إلى اجلسور العائمة في بحيرة 

إيسيو في إيطاليا.

معرض تكرميي لكريستو 
مع افتتاح متحف الفن 

املعاصر في باريس

 لندن - الزمان حسم علماء الصحة في بريطانيا اجلدل حول قدرة الفيتامني »د« على تقليل 
الرعاية  وجودة  للصحة  الوطني  املعهد  وأعلن  املستجد.  كورونا  بفيروس  اإلصابة  فرص 
يدعم  دليل  أي  إلى  التوصل  يتم  لم  طبية،  دراسات  تدقيق خمس  وعقب  أنه  بريطانيا،  في 
»ذا  صحيفة  ونقلت  »كوفيد19-«.  من  للوقاية  »د«  فيتامني  تناول  بفائدة  القائلة  الفرضية 
غارديان« البريطانية عن مدير املبادئ التوجيهية في املعهد، بول كريسب، قوله: »في حني أن 
هناك فوائد صحية مرتبطة بفيتامني )د(، فإننا لم نتوصل ألدلة كافية للقول بأن هذا املكمل 
ذو جدوى للعالج أو الوقاية من كوفيد19-«، مضيفا بأن البحث في املوضوع مستمر، وأن 
املعهد يراقب عن كثب أي أدلة جديدة قد تظهر حول هذا املوضوع. وفي السياق ذاته ، أعلنت 
أكدها  التي  لتلك  مماثلة  الستنتاجات  توصلها  التغذية،  حول  االستشارية  العلمية  اللجنة 
املعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، مشيرة إلى عدم كفاية األدلة للتوصية بتناول فيتامني 
»د« للوقاية من التهابات اجلهاز التنفسي احلادة. وبحسب املعهد الوطني للصحة وجودة 
الرعاية، فإن تقييمها للدارسات التي أعادت التدقيق فيها، أشار إلى ضعف األدلة حول أهمية 
فيتامني »د« في املعركة ضد وباء كورونا، حيث لم تأخذ بعني االعتبار عوامل أخرى مهمة 
عن  اإلحصائية، فضال  للعينات  واالجتماعي  االقتصادي  والوضع  كتلة اجلسم  مثل مؤشر 
عدم مراعاة احلاالت الصحية الضعيفة لدى عدد من األفراد الذي خضعوا لالختبارات بتلك 
األبحاث. ومن جانبها قالت اللجنة العلمية االستشارية حول التغذية، إن أبرز دراسة دعمت 
فرضية تقليل فيتامني »د« من خطر التهابات اجلهاز التنفسي، قادها أستاذ أمراض اجلهاز 
التنفسي واملناعة في كلية امللكة ماري في لندن، أدريان مارتينو عام 2017، والذي وصف 

الحقا األدلة التي استنتجها بأنها »غير دقيقة ومختلطة«.

آخر كشف للعالقة بني فيامني دي 
والوقاية من كورونا


