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البرلمان  امام  المالية  وزير  قاله  ما  الى  استناًدا  ليس 
تثمر  لكي  سنوات  خمس  الى  الحاجة  حول  العراقي 
الخراب  مقدار  انَّ  ذلك  االقتصادي،  االصالح  خطة 
يحتاج  ال  بقوة  واضحاً  جعله  ما  والجسامة  العظم  من 
لم  الذي  المهم  لكن   ، وتشخيصه  لكشفه  خبراء  الى 
يعالجه الوزير ذلك أّنه أمر أكبر من وزارة بعينها أو 
هذا  ستصلح  التي  الخطة  مفردات  هو  بذاتها،  حكومة 
االنهيار ومن هي االدوات والوسائل القادرة على تنفيذ 
الراسخة سياسياً  الفساد  االصالح ومواجهة منظومات 
قبل أن تكون متجذرة اقتصادياً. بال شك أنَّ البلد يحتاج 
تعديل  اجراء  االمر  استوجب  وإذا  جديدة،  قوانين  الى 
في الدستور بما يضمن الحقوق العامة للدولة واالجيال 

المقبلة من الثروة والمال .
العراقي  النقد  كمية  حجم  تعرف  ال  الدولة  ان  الالفت 
في  والموجودات  والبنوك  االسو،اق  في  المتداول 
المزور  كمية  معرفة  عدم  يعني  وهذا  ايضاً.  الخارج 

أيضاً.
جرى  االخيرة  سنة  العشرين  خالل  في  بريطانيا  في 
الفئات.  لبعض  مرتين  الوطنية  العملة  طباعة  تبديل 
وهذا االجراء يجبر كل من لديه اموال أن يودعها في 
البنوك لكي يحصل على الطبعة الجديدة من العملة التي 
ستكون وحدها صالحة للتنداول بعد مرور مهلة زمنية 
ستة أشهر أو أكثر، حتى فئة الجنيه االسترليني الواحد 
من العمالت المعدنية تم تغييره في اصدار جديد. بهذا 
الخطوة استطاع البنك المركزي البريطاني أن يعرف 
استكمال  اطار  في  فئتين  او  لفئة  المتداول  النقد  كمية 

تدريجي لجميع اصدارات الفئات النقدية. 
جعل  في  جداً  ومؤثرة  ناعمة  ضريبية  خطوة  وهي 
االموال تمر من خالل البنوك فقط . فضال عن أمور 
من  فئة  تداول   ايقاف  تقتضي  فنية وطباعية وصحية 
في  حصل  وكما  لها،  اخرى  بطبعة  والمجيء  عملة 
على  تتوافر  الجديدة  المطبوعة  العملة  فإن  بريطانيا 

جزئ بالستيكي يمنع التزوير نهائياً.
هناك من يقول ان الحكومة مؤقتة ومهمتها االنتخابات 
فقط، وهذا صحيح لكن الحكومة التي ستليها ستغرق في 

الوضع المتفسخ مالم تفكر جدياً في خطوات عملية .

لغز اللعبة املزدوجة 
الدول  لبعض  املرء مواقف وسلوكيات سياسية  يفهم  أن ال  كثيرة  أحيانًا  يحصل 
املواقف  هذه  أن  هو  الذهن  إلى  يتبادر  ما  وأول  األفراد.  حتى  أو  اجلماعات  أو 
والسلوكيات هي نفاق، أو رمبا الهروب بالقول: أنه تخبط سياسيني. لكني احاول 

أن أجيب: إن ذلك ال يصح دائمًا!
كما أني ال أريد أن أبرر ذلك، مستندًا على حجة النبي خضر  )ع( مستذكرًا قوله 

تعالى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا"
ودوافع  ظروف  وشرعنتها  التاريخ،  في  القوة  خرائط صاغتها  في  العالم  يتوزع 
الهدنة بني البشر، لتقوم على رعايتها معابد يخدمها مجموعة أجيرة من العرافني 

والسدنة!
سياسات الدول تهدف، عمومًا،  إلى حتقيق أكبر ما ميكن من مصالح لشعوبها، 
سلمًا أو حربًا، صدقًا أو نفاقًا، عداًل أو ظلمًا. هذا اذا كان السياسيون مخلصني 

ألوطانهم وشعوبها الواعية.
ومن أجل ذلك تعمل تلك السياسات على توفير شروط حتقيق تلك األهداف وفق 

امكاناتها وحتالفاتها ومناوراتها.
والسياسة احلاذقة تستحضر في يوميات عملها قول الشاعر:

ما كل ما يتمناه املرء يدركه
تأتي الرياح مبا ال يشتهي السفن

وأقوال وحكم أخرى غيرها. كما يفهم السياسي احملنك أن ما يصلح لغيره قد ال 
يصلح له، وأن ما صلح باألمس قد ال يصلح ليوم غد.

وفي هذه الغابة املتالطمة أشجارها والعاجة بوحوش أليفة ومتوحشة على السياسي 
أن يتلمس دربه إلى كوخه الصغير أو قصره النيف! في العتمة أو حتت األضواء. 

زاحفًا، ماشيًا، مهرواًل، راكضًا، يحفه التصفيق أو تطارده الشتائم واملسبات!
فالساحة الدولية حلبة صراع دامية، ترفرف فوقها حمامات سالم! يلتقي الساسة 

وهم يبتسمون جميعًا. لكن الشاعر فيهم يقول:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فال تظنن أن الليث يبتسم

وللسياسة في حتقيقها ألهدافها دروب وفنون، فليس في السياسة أصدقاء دائميون 
وأعداء دائميون... هناك مصالح دائمة، كما قالها تشرشل يومًا.

وال يتوانى البعض في سياسته عن اتباع القول:
اليد التي  ال تقدر على قطعها، صافحها!

أنا ال أحتدث اآلن عن سياسة مبادىء ومثاليات، وإمنا عن سياسة واقع معاش.
فعندما يقتضي األمر أن تغلف كذبك من أجل مصاحلك فال بأس في ذلك من أجل 
سياستك! وإذا تراجعت بلباقة وكياسة عن أمر لم يعد يخدمك، فذلك براعة منك! 

هكذا هي حال السياسة.
وهكذا في أمر ازدواجية اللعبة السياسية. فالسياسي ذو وجوه وأقنعة متعددة، 
وفي طاقمه السياسي ممثلون ألدوار مختلفة، وعلى مستوى التحالفات ينسقون في 
التصادمات  يتفاهمون ملنع  بينهم، ومع خصومهم األقوياء  الكعكة  توزيع  ترتيبات 

والتقاطعات، عادة.
العربي  شرقنا  مالعب  على  يستعرضونا  السياسية  "التكتيكات"  تلك  جميع 
واإلسالمي، وهم في ذلك ما هجروا قاعدة فرق تسد!: مع القوميني وضدهم، ومع 
اليسار اذا اقتضى األمر، وفي مناصرة اإلخوان هنا، وجترميهم هناك. للعسكر 
النار  تبقى  املهم  يافطات احلرية وحقوق اإلنسان.  يبيعون السالح، وللمتظاهرين 

مشتعلة، تقيهم من البرد وتزيدهم من الدراهم!
الشاطر الذي يفهم اللعبة، وصاحب احلظ من رضي الله 
عنه وفهمه شعبه وأعانه على الفوز  في مباراة الدوري!!

د. نزار محمود
برلني

نورث فورك -كوبنهاغن—)أ ف ب( - أظهر تقرير 
 13 أن  الثالثاء  للبيئة  األوروبية  الوكالة  نشرته 
مرتبطة  األوروبي  االحتاد  في  الوفيات  من   —
الراهنة  الصحية  األزمة  أن  إلى  الفتا  بالتلوث، 
التوعية  التعجيل في  إلى ضرورة  تبعث بإشارة 
وأشارت  والصحة.  البيئة  بني  العالقة  على 
املسببة  العوامل  هذه  "ظهور  أن  إلى  الدراسة 
مع  احلال  )كما  احليواني  املنشأ  ذات  لألمراض 
كوفيد19-( مرتبط بتدهور البيئة والتفاعالت بني 
اإلنسان واحليوان في النظام الغذائي". كما لفتت 
إلى أن األوروبيني معرضون على الدوام ألخطار 
بيئية، بينها تلوث الهواء الذي يبقى السبب األول 
للوفيات رغم تراجعه الواضح، إضافة إلى التلوث 
السمعي وتلوث املنتجات الكيميائية. وفي بلدان 
 630 ُسجلت  وبريطانيا،  الـ27  األوروبي  االحتاد 
غير  أو  مباشرة  بصورة  نسبها  وفاة ميكن  ألف 

وفق   2012 سنة  البيئي  التلوث  إلى  مباشرة 
الذي يضيء  التقرير  وفق  املتوافرة،  األرقام  آخر 
األوروبية  القارة  غرب  بني  الكبيرة  الفروق  على 
وشرقها والتفاوت الناجم عن املستوى االجتماعي 
من  األكبر  املعدل  رومانيا  وتسجل  واالقتصادي. 
واحدة  حالة  مع  التلوث  عن  الناجمة  الوفيات 
من كل خمس وفيات، فيما النتيجة األفضل على 
هذا الصعيد تسجل في السويد والدمنارك حيث 
وفاة من  املسؤولية عن حالة  التلوث  إلى  ُتنسب 
كل عشر. وبّين التقرير أن "األشخاص األكثر فقرا 
معرضون بطريقة غير متناسبة للتلوث وللظروف 
املناخية القصوى، مبا فيها موجات احلر والبرد 
والعمل  السكن  مرتبط مبكان  األمر  هذا  القارس. 
والدراسة، خصوصا في مناطق مهمشة اجتماعيا 
املرورية  احملاور  ضواحي  في  الواقعة  واألحياء 
الكبرى". أما النقطة اإليجابية على صعيد الوضع 

البيئي األوروبي فتتمثل في جودة املياه "املمتازة" 
السباحة.  مياه  مواقع  من   —  85 من  أكثر  في 
مناطق  من   —  74 الشفة،  مياه  صعيد  وعلى 
جيدة".  كيميائية  "حالة  تعكس  اجلوفية  املياه 
وشددت الوكالة األوروبية للبيئة في تقريرها على 
ضرورة استحداث املزيد من املساحات اخلضراء 
ومواقع ممارسة النشاطات اجلسدية واالسترخاء 
االجتماعي  الدمج  من  مزيد  نحو  أيضا  والدفع 
القارة.  في  والبيئي  الصحي  الوضعني  لتحسني 
ولفتت إلى أن هذه املساحات من شأنها "إنعاش 
حدة  وتخفيف  الشديد  احلر  موجات  خالل  املدن 
ودعم  السمعي  التلوث  وتقليص  الفيضانات 
األهمية  كذلك ظهرت  التنوع احليوي احلضري". 
الكبيرة للحدائق واملتنزهات على صعيد الصحة 
كوفيد19-،  أزمة  خالل  السكان  ورخاء  العقلية 
من  اقترحت  التي  للبيئة  األوروبية  الوكالة  وفق 

بني احللول أيضا احلد من حركة املرور وتقليص 
على مصادر  املساعدات  ووقف  اللحوم  استهالك 
في  اإلطفاء  فرق  أعلنت  األحفورية.فيما   الطاقة 
والية  في  الغابات  حرائق  أن  اإلثنني  كاليفورنيا 
كاليفورنيا أتت على أكثر من ثمانية آالف كيلومتر 
املبذولة إلجالء  الدخان اجلهود  أعاق  فيما  مرّبع 
حريق  بسبب  احملاصرين  األشخاص  عشرات 
مكافحة  وكالة  وأوضحت  السيطرة.  عن  خارج 
احلرائق احلكومية في كاليفورنيا )كال فاير( إن 
حريق "كريك فاير" في شمال كاليفورنيا امتد حتى 
اآلن على مساحة أكثر من 540 كيلومترا مربعا، 
وصدرت  السيطرة.  عن  وخرج  مبنى   65 ودمر 
الواقعة  املنطقة  للعديد من اجملتمعات في  أوامر 
شمال شرق فريسنو باإلخالء بسبب خطر امتداد 

احلريق.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عامًا

التلوث مسؤول عن 13 % من الوفيات في االحتاد األوروبي

دعوات ملقاطعة فيلم موالن بسبب تصوير 
مشاهد منه في معقل املضطهدين

 رجل أعمال كردي يجلب شتالت من بلدته عفرين الى تالل كردستان

أشجار الزيتون السورية 
تزهر في أرض العراق

"موالن"  فيلم  يواجه   - ب(  ف  كونغ-)أ  هونغ 
دعوات  "ديزني"،  إنتاجات  أحدث  اجلديد، 
للمقاطعة بعدما تبّين أن بعضا من مشاهد العمل 
الضخم صّورت في مقاطعة شينجيانغ الصينية 
أقلية  حق  في  موثقة  انتهاكات  شهدت  التي 

األويغور املسلمة على نطاق واسع.
 200 إنتاجه  ميزانية  البالغة  الفيلم  هذا  وكان 
مليون دوالر وتدور قصته حول محاربة صينية 
السياسي  اجلدل  في  أخيرا  أقحم  قد  شهيرة، 
لشرطة  دعمها  ييفي  ليو  جنمته  أعلنت  بعدما 
املطالبة  لالحتجاجات  التصدي  في  كونغ  هونغ 

بالدميوقراطية العام املاضي.
غير أنه عاد ليثير اجلدل بعيد بثه ألول مرة عبر 
األسبوع  بالس"  "ديزني  التدفقي  للبث  خدمتها 
عبارة  املشاهدين  انتباه  استوقف  إذ  املاضي، 
توجهت فيها اجملموعة األميركية بـ"شكر خاص" 
إلى ثمانية كيانات حكومية في شينجيانغ بينها 
شرقي  توربان  مدينة  في  العام  األمن  مكتب 
املقاطعة حيث أفادت تقارير عدة في السابق عن 

وجود معسكرات اعتقال.
ومن اجلهات األخرى التي توجهت إليها "ديزني" 
السياسية  الدعاية  قسم  أيضا  كانت  بالشكر 

للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ.
وأعادت هذه املسألة إحياء الغضب لدى منتقدي 
بكني في ظل املراقبة املتزايدة لهوليوود املتهمة 

من جهات عدة مبحاباة النظام الصيني.
وأكادمييون  حقوقية  مجموعات  كشفت  وقد 
وصحافيون عن انتهاكات مروعة في حق أقليات 
مسلمة من األويغور والكازاخ في شينجيانغ، مبا 
يشمل اعتقاالت جماعية وعمليات تعقيم قسري 
حرية  على  مشددة  قيود  إلى  إضافة  وسخرة، 

العبادة والتنقل.
"إيجا سوسايتي"  متحف  في  املسؤول  وبحسب 
ستون  آيزاك  اآلسيوية  الثقافة  في  املتخصص 
األفالم  أكثر  أمام  إننا  القول  "ميكن  فيش، 
ذي ساوث"  أوف  "سونغ  منذ  لديزني"  اإلشكالية 
وتضمن   1946 سنة  الصاالت  إلى  خرج  الذي 
العملية  قبل احلرب  ما  املزارعني  متجيدا حلياة 

الثانية، قبل أن ُيسحب من التداول الحقا.
"واشنطن  صحيفة  عبر  مقالة  في  كتب  وهو 
يكفي  مبا  مدهش  األمر  "هذا  األميركية  بوست" 

ليجعله جديرا بالتكرار".
هيئات  ألربع  بالشكر  توجهت  "ديزني  وأضاف 
في  العام  لألمن  ومكتب  السياسية  للدعاية 
غرب  شمال  في  الواقعة  املنطقة  شينجيانغ، 
االنتهاكات  أسوأ  إحدى  تشهد  التي  الصني 

حلقوق اإلنسان حاليا".
املقيم  باديوكاو  املنشق  الصيني  الفنان  وقال   
إنه يعمل حاليا على إجناز رسوم  في أستراليا 
كرتونية جديدة تظهر شخصية "موالن" على أنها 
حارسة ملعسكر اعتقال في شينجيانع، كنوع من 

السخرية من فيلم "ديزني".
 وأوضح لوكالة فرانس برس "هذا إشكالي جدا 
واضح  أمر  أمام  أننا  أعني  تبريره.  ميكن  وال 
في  يحصل  ما  تظهر  التي  األدلة  كل  لدينا  إذ 

شينجيانغ".

يفتخر   - ب(  ف  )العراق(-)أ  أربيل 
أعمال  رجل  وهو  شيخو  سليمان 
كردي يتحدر من سوريا، بفتح مشروع 
الزيتون من أشجار جاء  إلنتاج زيت 
بها من بلدته عفرين لتثمر اليوم على 

أرض إقليم كردستان العراق.
وبجهود هذا الرجل تغطي تالل اقليم 
كردستان اآلن عشرات اآلالف أشجار 
الزيتون التي متتد جذورها في أرض 
في  حقول  من  نقلها  بعد  جديدة 

سوريا اجملاورة.
بدأ  الذي  عاما(   58( شيخو  ويقول 
مسقط  من  الزيتون  أشجار  بنقل 
رأسه عفرين عام 2017 إلى كردستان 
"هذا  برس  فرانس  لوكالة  العراق، 

العام كان عام خير".
أشجار  إلى  يشير  وهو  وأضاف 
نحو  طويلة  خطوطا  ترسم  زيتون 
األفق "في هذه املزرعة عندي 42 آلف 
شجرة زيتون كلها جلبتها في عامها 
الثالث، من عفرين"، الواقعة في شمال 

غرب سوريا.
معقدة  أصبحت  شيخو  مهمة  لكن 
التركية  القوات  سيطرت  بعدما 
على  لها  موالية  سورية  وفصائل 

عفرين، بداية عام 2018.
"غصن  أسم  أطلق  وللمفارقات 
التي  العملية  تلك  على  الزيتون" 
أدت لنزوح عشرات اآلالف من سكان 
يعملون  كانوا  منهم  الكثير  عفرين، 
منذ عقود في إنتاج زيت الزيتون في 

ظل مناخ بلدتهم املعتدل.
اجليل  من  يعد  الذي  شيخو  وميلك 
في  الزيتون  مزارعي  بني  الرابع 
عمرها  شجرة  آالف  أربعة  عفرين، 
أكثر من قرن. ودفع ذلك رجل األعمال 
عفرين  احتاد  يرأس  كان  الذي  هذا 
زيت  بإنتاج  للعمل  الزيتون،  إلنتاج 

الزيتون.
أشجاره  بعض  نقل  شيخو  وتولى 
عبر  أخرى  وهرب  رسمية  بطريقة 
البلدين  بني  املشتركة  احلدود 
كردية  سلطات  عليها  وتسيطر 

مستقلة على اجلانبني.
األشجار  تلك  من  كثير  بيع  ورغم 
لفالحني من مناطق متفرقة في أقليم 
بعدما  اآلن  أخرى  ترتفع  كردستان، 
الذي ميتد  زراعتها في بستانه  أعاد 
بني منازل صيفية فاخرة قرب مدينة 
أربيل، عاصمة اقليم كردستان. ويعد 
مائدة  على  رئيسيا  جزءا  الزيتون 

الطعام في بالد الشام، كما يستخدم 
زيت الزيتون في الطبخ ومع املقبالت 

بينها احلمص املعروف.
املتبقي  اخلام  الزيتون  يستخدم  كما 
لصناعة  الزيت،  إنتاج  عمليات  من 

قطع صابون نباتي مميز.
 أرض خصبة 

العراق  في  الزيتون  شجرة  تعتبر 
مباركة  النخلة،  هي  كما  واملنطقة 

ويفضل زراعتها في املنازل.
ووجود  املرتفعة  احلرارة  لكن 
في  واسعة  صحراوية  مساحات 
العراق تقلص وبشكل كبير من زراعة 
أشجار الزيتون، ما دفع أهل العراق 
زيت  استيراد  الى  بعيد  زمن  منذ 
الزيتون من لبنان أو سوريا وتركيا. 
ولتغيير  مرتفع،  بالتأكيد  ثمنه  لكن 
حتقيق  من  بد  ال  كان  املعادلة  هذه 

إنتاج محلي.
من جانبه، يشعر شيخو براحة كبيرة 
أربيل،  قرب  يزرعها  التي  األرض  ألن 
رأسه،  مسقط  في  التي  مثل  َخصبة 
التي  احلرارة  درجات  في  الفارق  مع 
أنظمة  ما يتطلب وجود  أكثر،  ترتفع 

ري أكثر فاعلية.
الزيتون مرتني كل  وجتنى محاصيل 
وتشرين  شباط/فبراير  في  العام، 

الثاني/نوفمبر.
وبنى شيخو املولع بشجرة الزيتون، 
عن  الزيتون  فصل  فيها  يتم  معصرة 
بعدها  يحفر،  ثم  واألوراق  األغصان 
زيت  على  للحصول  احلبات  ُتعصر 

كثيف تفوح منه رائحة مميزة.

برس  فرانس  فريق  زيارة  خالل 
سترة  يرتدي  شيخو  كان  للمكان، 
الزيت  جودة  ويتذوق  رصاصية 
قناني  في  تعبئته  قبل  اللزج  الكثيف 

بالستيكية.
لفرانس  واضح  بفخر  شيخو  وقال 
زيت  من  كيلوغراما   23 "أنتج  برس 
من  كيلوغرام  مئة  كل  من  الزيتون 

حبات الزيتون".
الزيتون كان محدودًا في  إنتاج زيت 
العراق لكنه بدأ باالزدهار بعد توافد 
احلرب  من  هربا  سوريني  نازحني 
اندلعت في بالدهم منذ حوالى  التي 
مشروع  انطالق  وبعد  سنوات،  عشر 

شيخو.
االقليم  في  يكن  لم   ، عام 2008  وفي 
زيتون  شجرة  ألف   169 نحو  سوى 
وفقا لوزارة الزراعة في حكومة إقليم 

كردستان.
لكن بعدما استثمرت الوزارة حوالى 
23 مليون دوالر في عمليات الستيراد 
عددها  ارتفع  الشجرة  هذه  وزراعة 
أربعة  حوالى  إلى  اليوم  ليصل 
ماليني شجرة زيتون في االقليم وفقا 

لتقديرات حكومة كردستان العراق.
زيتون  معاصر  ست  اآلن  يوجد  كما 
بلدة  من  أكراد  فيها  العاملني  أغلب 

عفرين السورية.
ويرى شيخو أن األرض التي يزرعها 
في  انتاجًا  أكثر  ستكون  حاليا 
لفرانس  متحدثا  وأوضح  املستقبل. 
أفكار  لديهم  "هنا  املزارعني  أن  برس 

عظيمة وطموحون جدًا".

املوز :
جتنب تناول املوز عند اخذ أدوية الضغط)كابتوبريل...
نسبة  يحتوي  املوز  الن  االجنيوتنسني(  أو  مثبطات 
األطعمة  هذه  من  واالكثار  البوتاسيوم  من  عالية 
الدم فيسبب اضطرابات  البوتاسيوم في  يزيد نسبة 
قلبية... احيانا تكون على هيئة اختالل النظم الَقلبي 
أو الالنظمية القلبية هي االختالفات التي تطرأ على 
في  الكهربائية  الشارة  نقل  ُنُظم  وعلى  القلب  دقات 
عضلة القلب .. هذه الشارة التي تنظم انقباض عضلة 
القلب  حجرات  وظائف  مع  منسجمًا  انقباضًا  القلب 
لتأدية وظيفة الضخ على أحسن وجه... احيانا يكون 
االيسر  البطني  او  االذن  برجفة  القلبي  االضطراب 

للقلب 
الليمون:

التي  السعال  أدوية  تاخد  كنت  اذا  الليمون  جتنب 
حتوي الديكستروميثوفان   حيث ان الليمون يفسد 
مثل  جانبية  آثار  الى  يؤدي   ورمبا  االدوية  تلك 

الهلوسة أو النعاس.. تعب .. واحيانا تكون بصورة 
هذيان الن يحصل هنا تفاعل سلبي بذلك 

القهوة:
تأخذ  كنت  اذا  القهوة  تناول  عن  وامتنع  جتنب  
تترتب  قد  الربو  ملرضى  الهوائية  الشعب  موسعات 
اخلفقان  زيادة  مثل  جانبية  اثار  االدوية  هذه  عن 
والعصبية وهي أعراض تزداد بشدة مع تناول القهوة 

... وبالتالي نالحظ على املريض ضيق تنفس..
انقباضات أو آالم في الصدر.

اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس...
من  الخ  الزفير...  أو  التنفس  عند  صفير  صوت 

االعراض املعروفه لدى مرضى الربو 
اخلضراوات الورقية  :

 من اهم  اخلضروات الورقية اذا كنت تأخذ مضادات 
تخثر فعند اخذ ادوية مضادة للتخثر مثل الوافارين 
قد تؤدي الى جتلط الدم نظرا الحتوائها على نسب 
 .. املعندوس   .. الكرفس  مثل   ...Kفيتامني من  عالية 

الرشاد .. البروكلي... 
احلليب:

املضادات  تأخذ  كنت  اذا  احلليب  تناول  من  امتنع 

 ciprofloxacinسيبروفلوكساسني ادوية  الن  احليوية 
كوب  مع  تؤخذ  ان  يجب   tetracycline والتتراسيكلني 
من املاء قبل ساعة من وجبة الطعام او بعد ساعتني 

من االكل وشرب احلليب قد يفسد مفعولها
الدهون السمكية :

فال  يوميا  تتناوله  كنت  فاذا   3 اوميغا  اهمها  ومن 
الدم سوف  الفلفل احلار الن  تاخذ معه الزجنبيل او 

يصبح مميعا ذلك.

ما هي األغذية التي تتعارض مع بعض األدوية؟

باريس-)أ ف ب( - باتت الوسائل أكثر تعّددا وتطّورا 
ملعاجلة  الوبائية  األزمة  بداية  في  احلال  مما  اليوم 
تقّدم  في  كوفيد19-،  من  خطورة  األكثر  احلاالت 
خبراء  أفاد  ما  بحسب  األرواح،  ينقذ  أن  شأنه  من 

فرنسيون وأميركيون وكالة فرانس برس.
ويؤكد البوفسور إريك موري رئيس اجلمعية الفرنسية 

لإلنعاش أن "تقّدما كبيرا أجنز في هذا الصدد".
ويضيف دانييل غريفن، رئيس قسم األمراض املعدية 
في مجموعة "بروهيلث" التي تضّم نحو ألف طبيب من 
البقاء  "فرص  إن  نيويورك،  منطقة  في  22 مستشفى 
املتحدة  الواليات  كثيرا في  قيد احلياة حتّسنت  على 

في أوساط الفئات العمرية كافة".
والشّق األول من هذا التحّسن يعزى إلى األدوية.

منافع  دراسات  عّدة  أظهرت  حزيران/يونيو،  فمنذ 
يعانون  الذين  لألشخاص  الكورتيكوستيرويدات 
األبحاث  من  سلسلة  وبحسب  خطرة.  إصابات 
نشرت في الثاني من أيلول/سبتمر في مجّلة "جاما" 

األميركية الطبية، تسمح هذه األدوية بتخفيض خطر 
احلاالت  في  يوما   28 بعد   %  21 بنسبة  الوفاة 
لألشكال  املالزم  االلتهاب  عالج  خالل  من  اخلطرة، 
اخلطرة من الفيروس.ولم يظهر أّي دواء آخر مفعوال 
ما  الوفاة،  خطر  خفض  في  احلّد  هذا  إلى  ملحوظا 
دفع منظمة الصحة العاملية إلى التوصية بـ"االستخدام 
املنهجي للكورتيكوستيرويد عند املصابني بشكل خطر 
الطبيب في مستشفى  ويؤّكد  املرض.   أو حرج" من 
رميون بوانكاريه في غارش بضاحية باريس جياللي 
أنان الذي شارك في إعداد إحدى هذه الدراسات "هو 

عالج من شأنه أن ينقذ األرواح".
ومن العالجات األخرى التي من شأنها تغيير املعادلة، 
وبوتيرة  أبكر  وقت  في  التخّثر  مضادات  "إعطاء 
ليون من اجلمعية  البروفسور مارك  أسرع"، بحسب 
تخّثر  بتجّنب  الهدف  ويقضي  لإلنعاش.  الفرنسية 

الدّم، وهي من املضاعفات اخلطرة لكوفيد19-.
القول عموما إن "عالج املرضى يجري بعدد  وميكن 

أقّل من األدوية املوّجهة"، وفق البروفسور غريفن.
التي  الهيدروكسيكلوروكني  الستخدام  إذن  داع  وال 
تثبت  لم  والتي  محتدمة  سجاالت  محور  تشّكل 
األدوية،  مجال  إلى  وباإلضافة  فعاليتها.  الدراسات 
أحرز تقّدم كبير في الرعاية التنفسية للمرضى األكثر 

تأثرا بالفيروس الذين هم في العناية املرّكزة.
مستشفى  في  املمرضة  هنري،  كيرسنت  وتخبر 
البداية،  "في  ميريالند(،  )والية  أولني  في  ميدستار 
نحاول  اليوم  لكننا  األنابيب،  غرز  إلى  نسارع  كّنا 
قدر املستطاع جتّنب ذلك". ويغرز أنبوب في القصبة 
وفي  اصطناعي.  تنّفس  بجهاز  إليصالها  الهوائية 
العميقة،  اجلراحة  هذه  عن  غنى  ال  احلاالت  بعض 
لكّنها معّقدة وقد تؤدي إلى مضاعفات، منها التهابات.
أن  ما الحظنا  "سرعان  البروفسور غريفن  ويستذكر 
عند  مرتفعة  تكن  لم  احلياة  قيد  على  البقاء  حظوظ 

املرضى الذين نوصلهم بجهاز تنفّس اصطناعي".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تطّورات طبية تعزز اآلمال
في عالج احلاالت اخلطرة لكورونا د. مناف الطائي

اخصائي تغذية
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