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أي عـالم مـعـقـد هـذا الـذي تـتـحـول فـيه الـصـ إحـدى أكـبر
ـيـة إلى دولـة شبه مـعـزولـة في خالل أيـام قلـيـلة الـقـوى الـعا
بـسبب فايـروس. دالالت عميـقة حتتـاج الى التأمل من خالل
ـوامـرة أو من دونـهـا  ال فـرق  مـادام هـنـاك واقع نـظـريـة ا

جديد يهز العالم .
 هـذا الدرس الـصيـني نحتـاج الى تقـليـبه وفهـمه في العراق
حتـديداً  بـعد أن طغت قـوى وشخصـيات سيـاسية كـثيرة 
وانـتـفـخـت بـطـريـقـة لم يـنـلـهـا طـاغـيـة في الـعـالم  وظـنت انّ
الـسيـاسة هي لـعبـة االهرام احلـجريـة الثـابتـة التي ال تـنقلب
ـكـن مـغـادرتــهـا ألرضـهـا فــيـهـا الــقـاعـدة عــلى الـرأس وال 

الراسخة.
 وأصــبح كـل مـا هــو نــاشــز مــســتــقــراً كـأســاس ثــابت في
سـياقات الـعمل واحلياة في دولـة تواجه أزمات مـتداخلة في
وتـسـتمـر عن سـابق اصـرار وتـرصد في بـنـيـتهـا الـداخـليـة 
صم آذانـهـا وتغـطيـة عيـونـها عـلى نحـو كـان يشـعل األسئـلة
ـاضـيـة من دون اجـابـة من ـقـلــقـة في غـضـون الـسـنـوات ا ا
ّ بــنـاؤه أحــد . وبــدأ الــتـثــقــيف عــلى أســاس انّ كل شيء 
وتـشـكـيـله عـلى نـحـو نـهـائي  وال فـائـدة تُـرجى من رأي  أو
اسـتـشـارة من اجـل التـغـيـيـر اجلـوهـري  بل ذهـبـوا الى انّ
ـارقـ عن وصف دعــاة تـغـيــيـر أيـة مـواضــعـات خـاطـئــة بـا
ـكن أن يجعل بعـضهم حتت طائـلة بنود ا  الـنظام الـقائم 

ارهابية أو سواها .
االحــتـجـاجـات الـشـعــبـيـة الـعـارمـة كــانت الـدلـيل عـلى انّ ال
حـصـانـة ألحـد تـمـادى ساديـاً في غـيّه مـتـعـالـيـاً عن سـماع
صـوت الناس وآالمهم التي تفاقمت أضعاف ما كانوا عليها

في سنوات احلصار واحلروب الغابرة.
اآلن ال يــوجـد سـيـاسي في الــعـراق غـيـر مــحـاصـر  وغـيـر
مـقـاطع  وغـيـر منـبـوذ  وغـير مـتـهم  وغـير مـكـروه  وغـير
مـطـلـوب لــلـمـسـاءلـة  وغـيـر مـشـكـوك في نـزاهـته . حـتى لـو

تفاوتت الدرجات في ذلك.
الـساحات والشوارع التي نزفت دماً طهوراً أسقطت القالع
الـفارغة وأكاذيب الشعارات التـجارية  وبات اجلميع يبحث

عن فرصة للنجاة .
هلة موعدها السبت وتمدد الى االثن أو الـقصة ال تنتهي 
االربــعـاء أو مـلــيـونـيــة تـنـطــلق اجلـمــعـة وتـتــطـلع إلى أخـرى

الثالثاء. 
ـاني قاصرين مـا يجري يصـعب فهمه من سيـاسي أو بر
ـــســـتــــحـــيل  بـــعــــد ســـنـــوات طــــويـــلـــة من وخُـــدّج ومـن ا
ـواجـهة احملـاصـصات الـفـاسـدة أن يعـرفـوا طريـقـاً واحداً 

استحقاقات احلقائق اجلديدة  سوى العنف والتسويف.

ان كـثرة احلديث حـول اتفاق الـنفط مقـابل البنـاء مع الص
جــاءت لـكــونه قـد طُــرح وسط صـراع شــديـد عــلى الـســلـطـة
حاولـة جتييره لصالح البقاء وصـراع دولي عنيف انعكس 
ومـحاولـة استـخدامه لغـيظ األعداء فـهنـاك من بالغ في تـقييم
االتـفاق وكأنه سـيبني الـعراق من رأسه حتى أخـمص قدميه
وهـناك من قال أن االتـفاق يرهن نفـط العراق خلمـس عامًا
ومن  كــتب أن انـتـقـاد االتـفـاق مـدفـوع الـثـمن وطـار اخلـيـال
بــالـــبــعض الى ان هـــذا االتــفــاق حــدا بـــأمــريــكــا أن حتــرك
االحـتـجـاجـات أي أن مـا دفعه الـشـبـاب من دمـاء سـبـبه هذا
ــسـتــظــرفـ الــبــارحـة أن الــصـ االتــفــاق وأضـاف أحــد ا
أصيبت بفايروس كورونا القاتل بعد توقيعها هذا االتفاق.
كـان رئـيس الـوزراء الـسابق حـيـدر الـعبـادي قـد وقع مـذكرة
الـتـفـاهم بـشـأن هـذا االتـفـاق   في كـانون أول  2015 وتـبـعه
لحق احلسابي والنفطي لتلك رئـيس الوزراء احلالي ليوقع ا
ذكرة حتت اسم ذكرة في  23 أيلول  2019 وتـمت قولبة ا ا
اتـفاق لـيكـون أعلى من مـذكرة تـفاهم وأقل من إتـفاقـية حتى
يـــــقـع ضــــمـن صالحـــــيـــــات مـــــجـــــلـس الــــوزراء و إدراج
وازنة الـعامة ليـكتسب تـنفيذه تـخصيـصات االتفاق ضـمن ا

الصيغة القانونية.
خالصــة االتـفــاق : تـدخل قــيـمــة مـائــة ألف بـرمــيل نـفط في
حـساب عراقي لدى الص أي بحـدود ملياري دوالر سنويا
شـاريع الـتي يريـد الـص الـقـيام بـها – - يـبـعث العـراق بـا
تـتـقـدم الشـركـات الصـيـنـية لـتـنفـيـذها  –تـقـوم شركـة تـدقيق
ا ـركزي العراقي بتـدقيق العروض  ية مرتبـطة بالبنك ا عـا
في ذلـك األسعار وترشح أفضلها للـجانب العراقي للموافقة
ـول ــنــفـذة مـن احلـســاب  و عــلــيـهــا - يــدفع لـلــشــركـات ا
اجلــانب الــصـيــني أي نــقص ضـمن ســقف بــحـدود عــشـرة
مـلـيـارات دوالر - يدفع اجلـانب الـعراقـي التـمـويل اإلضافي
دفـوعة ب نـفطـا -  يدفع اجلانـبان فـائدة تسـاوي الفـائدة ا
ـودعـة غـيـر بـنـوك لــنـدن (اليـبـر)  في حـيـنه  عـلى األمـوال  ا

دفوعة. ستغلة وأموال التمويل غير ا ا
الحظات: ا

 1- نــحن في أمس احلـاجـة الى تــشـغـيل شـبــابـنـا والـصـ
مـصدر هائل للـعمالة الرخـيصة واإليجـابية تقتـصر هنا على

كونهم يتحملون شظف عيشنا.
 2- قـيل في االتـفـاق أنه يـتـجـاوز الـروتـ وتـعلـيـمـات تـنـفـيذ
الـعقود ولكنه في الواقع سيستعـيض عنها بروت وتعليمات
يـة عنـدهم وبنـفس الوقـت يحـرم الكادر شـركة الـتدقـيق العـا
ـالي في دوائـر العـقود في وزاراتـنا من الـفـني والتـجاري وا

عملهم ومن تطوير هذا العمل.
 3- قـــيل في االتـــفـــاق أيـــضــا أنـه يــقـــضي عـــلى الـــفـــســاد
والـعـمــوالت ولـكـنه يـصـدر الـفـسـاد والـعـمـوالت الى اجلـانب
اآلخـر علـى حسـابنـا فلـيست الـشركـات احلكـوميـة الصـينـية

نأى عن الفساد. الكبرى والصغرى 
مـن الواضح أن رئيس الوزراء السـابق واحلالي أرادا البناء
ـنـفلت سـيـمنع تـخـصيص فـوجـدا أن ضغـط االنفـاق الـعام ا
األمـوال الالزمة وأن مـا يخـصص ستـأكلـه مافـيات األحزاب
ـاسـكة بـرقبـة الـوزارات وعلـيه كـان هذا االتـفاق ضـالـتهـما ا
حـيث تقضم الـتخصيـصات مبـاشرة من تصديـر النفط ويتم

. جتاوز الفساد والروت بتحوليه الى عهدة الص
ـمـكن ولـكنه فـكـان الـهـروب الى الـصـ هـو احلل الـسـريع ا
لـيس األفضل فالقضاء على الفـساد والتحكم باإلنفاق العام
ودعـم أجـــهــــزة الــــدولــــة لـــلــــقــــيـــام
ـباشر من بـواجبـاتهـا في التعـاقد ا
خـالل الـتــخـصــيــصـات والــقـروض
ــيـســرة وضـمــان الـصــادرات هـو ا
ـقود في أيدي ـسار الـذي يضع ا ا

أبنائنا إلختيار األفضل.
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زارت الفنـانة اللـبنانـية هـيفاء وهـبي عيادة
الــطــبــيـب رائــد لــطــوف لــلـــحــصــول عــلى

شاهير. ابتسامة ا
ونـشــر بــرنـامج  etبـالــعــربي وهي تــلــتـقط
صـورة سـيـلـفي لـهــا وظـهـرت فـيه بـعـد أن
تـخـلت عن شــعـرهـا األشـقــر وعـادت لـلـون

شعرها السابق وهو اللون البني.
وكـانت هــيــفــاء وهـبي قــد اعــتـمــدت الــلـون
ـنـاسبـة دورهـا في فـيلم األشقـر لـشـعرهـا 
(أشــــبــــاح أوروبـــــا) والــــذي انــــتـــــهت من

اضية.  تصويره خالل الفترة ا
يُذكـر أن هيـفاء تشـارك في بـطولـة (أشباح
أوروبا) أمـام أحمـد الـفيـشـاوي ومصـطفى
خــاطـــر وأروى جــودة وعـــدد من ضـــيــوف
الـشــرف عـلـى رأسـهم بــاسم ســمـرة ومن
وسم قرر طرح الفـيلم فى دور العرض  ا
إجــازة مــنــتــصف الــعــام الــدراسى 2020
والـعـمل من قـصـة كـر فـاروق وسـيـنـاريو
وحـوار أمــ جـمــال ومـحــمـد أبــو الـســعـد
وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في
أولى جتــاربه االخـــراجــيـــة الــفــيـــلم تــدور
ـغـامرات أحداثـه فى إطـار من األكـشن وا
شاهد الرومانسية. باإلضافة إلى بعض ا
من نــاحــيــة أخــرى جتــهــز هــيــفــاء وهــبي
ـسـلسـل جـديـد بـعنـوان (أسـود فـاحت) من
ــــــارثـــــون ـــــقــــــرر أن تـــــنــــــافس بـه في ا ا
الرمـضـاني لـعام   2020 سيـنـاريـو وحوار
أمــــ جـــــمــــال وإخـــــراج كــــر الـــــعــــدل
ويشـاركـهـا بـطـولـته شـريف سالمـة أحـمد
فــهــمي رانــيــا مــنــصــور فــراس ســعــيـد
حــســام اجلـــنــدي صــبـــري فــواز حــنــان
سـلـيــمـان نــاصـر سـيف نــانـسي صالح
عمر السعـيد وغيرهم.  ونُشـر صوة لهيفاء
وهـبي بــرفــقـة الــفــنـان الــسـوري مــعــتـصم
الـنـهـار واخملرج كـر الـعـدل لـتـكـون هي
األولى من كـــوالــيـس تــصـــويــر مـــســـلــسل

(أسود فاحت).
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بعد أن قـضت ما يقـارب عقدين
من الــــزمـن ودّعت اجلــــمــــعـــة
ــــغــــربــــيـــة  ذات االعالمــــيــــة ا
الـــشــهــرة الــواســـعــة ســمــيــرة
سيـطايل مـديرة األخـبار بـقناة
2M  عــمـلــهـا في الــقـنـاة االهم
ـغــرب  وعـرفت سـيـطـايل في ا
بـصرامـتهـا ودقتـها في تـسيـير
الــــقــــنـــــاة وحــــرصــــهـــــا عــــلى
ـهــنـيـة.حـيث يـرجح أن تـعـمل ا
في الــــســــلـك الـــدبــــلــــومــــاسي
ـغــربي وقــد جتـد مــكــانـاً في ا
ـمـلـكـة فـي  الـعـاصـمة سـفـارة ا

الفرنسية باريس .  ويطرح في
الـوسط الـتـلـفـازي والـصـحـافي
والنخبوي في الرباط تساؤالت
ــــا تـــــأويالت حـــــول مَن ولـــــر
سـيـخـلف سمـيـرة سـيـطايل في
مـــنــصــبــهــا وهـل ســيــتــنــافس
صــحــفــيـــو الــقــنـــاة عــلى هــذا
ـنـصب أم سـيتـم تعـيـ مـدير ا

القناة من خارجها . 
وقــد كـانـت لـســمــيـرة ســيــطـال
ســلـــطــات واســـعــة بـــالــقـــنــاة
ــنــافــســ لــهـا وبــالــرغم مـن ا
ـنـتـقـديـن إليـهـا فـي سـيـاسة وا
خط حتــريــرهـــا إال أنــهــا ظــلت

صــــامـــدة وقــــويــــة . وفي هـــذا
االطــار يـأتي مــغـادرة ســمـيـرة
ســيــطـــايل لــقــنــاة   2Mبـعـ
الــسـبع بــالـدارالــبـيــضـاء بــعـد
وافقـة على طلبـها الذي سبق ا
ـغـادرة أن تـقـدمت به من أجل ا

الطوعية . 
وفـي ســـيــاق مـــتـــصـل يـــجــري
احلــديث في األروقـة االعـالمـيـة
عـن حــــــــجـم األمــــــــوال الــــــــتي
ستـتـسـلـمـها سـمـيـرة سـيـطايل
عــلى ســبــيل الــتــعــويـض بــعـد
ــــغــــادرة الــــتـــــأشــــيــــر عــــلى ا
ـهـني الـطـوعـيـة وعن أفــقـهـا ا

بعد جتربة طـويلة في أهم قناة
مـغربـية. من جـهـة أخرى يـذكر
أن قــــنـــاة   2Mتـــعــــرف أزمـــة
وصــفت بـــاخلـانــقــة وذلك عـلى
ــالــيـة مــســتــوى الــوضــعــيــة ا
ــقــلــقــة  حــيث كــان اجملــلس ا
األعــلى لـــلــحــســابــات أن وجــد
اخــتالالت  وكــانت الــقــنـاة في
سنوات سـابقة قـد عاشت نفس
ـالـيـة انـتـشـلت وكـانت األزمـة ا
مـــــعـــــرضـــــة لالفـالس وبـــــعــــد
تدخالت رسمية  إنقادها من
تـراكمـة  وقد تـتدخل الديـون ا

. الدولة مجدداً
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أجــــراهــــا بـــاحــــثــــون في كــــلــــيـــة
غـروسـمـان لـلـطب في نـيـويورك أن
ـــــــرضـى الـــــــذيـن تـــــــنـــــــاولـــــــوا ا
سـيـلـوسـيبـ شـعـروا بـاألمل أكـثر
واإلحــبـاط أقل وكـانــوا أقل خـوفـاً
ــوقع صــحــيــفـة ـوت وفــقــاً  مـن ا
(ديـلي ميـل) البـريطانـية األكـثر من
ذلك عـنـدمـا قرن الـبـاحثـون تـناول
ــــركـب مع جــــلـــــســــات لــــلــــعالج ا
الـنــفـسي كـان هـنـاك حتـسن امـتـد
ألكـثـر من أربع سنـوات بـعد تـناول
الـــــدواء. أفـــــاد الــــبـــــاحـــــثــــون أن
اسـتـنتـاجاتـهم تـوفر دلـيالً على أن
الـفـطـر الـسـحـري قـد يـكـون عالجـاً
رضى ـشـكالت للـصـحة الـعـقلـيـة 
( الـسـرطان. ويـعتـبر (سـيلـوسيـب
ــهـلـوسـات ويـنـتـجه أكـثـر من من ا
 نـوع من الفـطر. ويـصنف ب 200
(مـواد الـقـانـون اخلـاصـة لـلـرقـابة)
ـواد الــتـي ال حتـوي بــأنه ضــمـن ا
خــصـائـص طـبــيـة. لــكـنه عــلى مـا
يــبـدو يـســهل اخلـضـوع لــتـجـربـة
عـــمــيــقـــة وذات مــغــزى تـــبــقى مع
ـكـن أن تـغيـر بـشـكل الـشـخص و

جذري ذهنه وتوقعاته.
اآللــيـة الـتي يــعـمل عــبـرهـا الـدواء
غـــيــر واضـــحــة لــكـن الــبـــاحــثــ
كنه أشـاروا إلى أن سيلوسـيب 
ـرونـة الـعـصـبـيـة وقدرة أن يـزيـد ا
الـدماغ على تـكوين روابط عـصبية

جديدة طوال احلياة.

ـر. وقال الـباحـثون ـرض الـزها
إن األشـخاص الذين اتبعوا أنظمة
غـذائيـة غنيـة بالـفالفونوالت وهي
مـــضــادات أكـــســـدة مــتـــوافــرة في
اخلــضـروات والــفـاكــهـة والــشـاي
رض كـانـوا أقل عرضـة لإلصابـة 
قدار ـر مقارنـة بغيـرهم و الـزها

النصف.
وقـــال تــــومـــاس هـــوالنــــد كـــبـــيـــر
الــبــاحــثــ في الــدراسـة وهــو من
جـامـعـة راش في مـديـنـة شـيـكـاغـو
األمــريـــكــيــة (تــنــاولـــوا الــفــاكــهــة
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كــشـفت دراسـة طـبــيـة عن أن كـبـار
الـسن الذين يتبعون أنظمة غذائية
توافرة ـضادات األكسـدة ا غـنية 
فـي اخلضـروات والفـاكهـة والشاي
قــد يـكـونـون أقل عــرضـة لإلصـابـة

ر. رض الزها
وتـــتـــبــعـت الــدراســـة حــاالت 921
شــخـصــاً عــلى مـدى ست ســنـوات
بــــــــدءا مـن سن  81 عــــــــامــــــــا في

ـتوسط. وخـالل فتـرة الدراسة  ا
تـــشــخـــيص إصــابــة  220 مـــنــهم
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كن للـمستخدم إزالة (فـيسبوك) والتحـكم فيها و
ـــعــلــومــات وفك ارتــبــاطــهــا مع (فــيــســبــوك) تــلك ا
بــاإلضــافـــة إلى الــقــدرة عــلى مـــنع مــوقع الــتــواصل
االجـتماعي الـشهير من الـوصول إلى جمـيع األنشطة
الـتي يــقـومـون بـهـا خـارج شـبـكـته بـحـسب (روسـيـا

اليوم). 
ــيـزة مـؤخــرا قـال في تــدويـنـة: وحــول إطالق هـذه ا
(أحـد أهـدافـنـا الـرئـيـسـيـة لـلـعـقـد الـقـادم هـو تـطـوير
ـوقع (فـيـسـبـوك) حـمـايـة أقـوى وخـصـوصـيـة أكـبـر 
لــديـنـا الـكــثـيـر لـلــقـيـام به وهــذا األمـر من أولـويـات

فريقنا في الشركة وأولوية بالنسبة لي شخصيا).
ذكورة يزة ا وأشـارت (فيسبوك) إلى أنها اخـتبرت ا
ــــاضـــيـــة في  3 دول هـي: كـــوريـــا خـالل األشـــهـــر ا

اجلنوبية وإسبانيا وإيرلندا.
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Off-Facebook أعـلـنت  شـركـة فـيـسـبـوك أن مـيزة
Activity الـتي تسـاعد في احلـفاظ عـلى خصـوصية
الـبـيـانات بـاتت مـتاحـة جلـمـيع مسـتـخـدمي موقـعـها

اخملصص للتواصل االجتماعي.
وكـان مـؤسس (فيـسـبوك) مـارك زوكـربيـرغ قـد كشف
ألول مـــرة في مــايــو  2018أن شـــركــتـه تــعـــمل عــلى
يزة (مسح كن تسميتها  يزة التي  تـطوير هذه ا
الـسجل) والـتي تسـمح للـمسـتخـدم بـاالطالع على
ـواقع اإللكترونية التي يـستخدمونها الـتطبيقات وا
تـعلقـة بحساب والـتي قد حتتـفظ ببعـض بياناتـهم ا

(فيسبوك).
ـيزة للمـستخـدم رؤية البـيانات التي وتـتيح هذه ا
واقع اإللكترونية األخرى مع تـشاركها التطبيـقات وا
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ــيـة اجلـمــعـة من أن إغالق { جــنـيف - (أ ف ب):  حــذرت مـنـظــمـة الــصـحـة الــعـا
سـتجد من الصـ قد ال يكون إجراء احلدود لوقف انتـقال عدوى فيـروس كورونا ا
ـنـظـمة كـريـسـتـيان ـتحـدث بـاسم ا فـعـاال بل قد يـسـرع انـتـشـار الفـيـروس. وقـال ا
ـمرات احلـدوديـة الرسـمـيـة يؤدي إلى لـينـدمـاير لـصـحـافيـ في جـنـيف إن اغالق ا
ية (فقـدان امكـانيـة تتـبع النـاس ومراقـبة حتـركاتـهم). وأعـلنت مـنظـمة الـصحـة العـا
ـيـة لـكـنـهـا قـالت إنـها ال تـوصي بـتـقـيـيـد حـركة اخلمـيس حـالـة طـوار صـحـيـة عا
ـاثـلة عـلى مـراجعـتـها. الـتجـارة أو الـسفـر وحـضّت الدول الـتي اتـخـذت اجراءات 
وأوقفت عـدة دول الـتجـارة مع الصـ أو مـنعت دخـول مـسافـرين من مـدينـة ووهان

اضي.  التي ظهر فيها الفيروس أول مرة بداية الشهر ا
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بـالـتكـاثر فـيقـوم بإرسـال احلمض
الــريــبي الــنــووي ويــخــتـلـف هـذا
الـفـيـروس عن فـيـروس اإلنـفـلـونـزا
واحلـصبة بأنّ فـيروس الكورونا ال
يـستنـسخ ذاته وكما ذكرنـا سابقاً
فــــإنّ فــــيــــروس الــــكــــورونــــا هــــو
الـــفــيــروس األســرع انـــتــشــاراً من
غـيـره من الـفـيـروسـات نـظـراً لـعدم
وجـود عمليّة النسخ وفيما يتعلّق
بـقـضيـة انبـثـاق فيـروس الكـورونا
من فـيروس اإلنفـلونزا فهي حـقيقة
مــغـلــوطـة تــمـامــاً ألنّ كـلّــاً مـنــهـمـا
يـــنــتــمـي إلى عــائـــلــة فــيـــروســيــة
مــخـتـلــفـة لـكن هــنـاك تـشــابـهـا في

أعراض اإلصابة بهما فقط.
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مـتر وتـعتـبر فـرصة تـكاثـره أسرع
مـن أي فـيــروس آخـر تــبـدأ رحــلـة
حـيـاة فـيروس الـكـورونـا في جسم
ـــادة اإلنــــســـان عـــنــــدمـــا تــــصل ا
الـوراثــيـة لـفـيـروس الـكـورونـا إلى
صـابة فـيبدأ سـيتـوبالزم اخللـيّة ا

اإلنـفلونزا لكـنّها تطورت مع الزمن
 كـالـفـشل الكـلـوي. يـنتـمي فـيروس
الـكـورونا إلى فـصيـلة الـفيـروسات
الـتاجية ويـتّخذ صفـةً تشبه التاج
عــنــد رؤيــته بــاسـتــخــدام اجملــهـر
ويـصـل طول قـطـره إلى  150نـانـو

الــكـورونـا في بـدايــة األمـر مُـسـمّى
(شبيه السارس).

ـسمّـيات يُـعـرف مرض الـكورونـا 
عـــدة ومـــنــهـــا: مـــتالزمـــة الـــشــرق
األوسـط الــتـــنــفـــســيـــة وفــيــروس
كـورونـا الـشـرق األوسط وكـورونا
نـــــوفل ويــــرمـــــز له اخـــــتــــصــــاراً
بـ  MERS-CoVوهـي اخـتــصـار
Middle الــكــلــمــات اإلجنــلــيــزيـة
East Respiratory Syn-
drome? اكـتشـافه في الرابع ّ و
والـعـشـرين من شـهـر سـبـتـمـبر من
عـــام  ?2012وكـــانت قـــد تـــكـــلّــلت
مـحـاولـة عـزل الـفـيـروس بـالـنـجاح
مـن جـثة رجـل مـتـوفٍّ بـعـد أن بدت
عــلــيه أعـراض مــشــابـهــة ألعـراض
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فـروقــات الـتـمـيـيـز بـ اإلنـفـلـونـزا
الــتــقــلـيــديّــة وفــيـروس الــكــورونـا
مـتالزمة الشرق األوسط التنفسية
تــتـصــدر الـتــسـاؤالت  بــ ماليـ
الـــنــاس في الــعـــالم إثــر اخملــاوف
الـــتي تــســيــطـــر عــلى األشــخــاص
نــتــيــجــة الــتــشــابه بــ األعـراض
بــيـنـهـمـا وفي احلــقـيـقـة أنّ هـنـاك
الــكــثـيــر من الــفــيــروسـات تُــظــهـر
أعـــراضــاً مــشـــابــهــة بـــالــكــورونــا
واإلنــــفــــلــــونــــزا الــــتــــقــــلــــيــــديــــة
ـوسـمـيـة)عنـد اإلصـابـة به نـظراً (ا
التّـسـاع دائرة ونـطاق الـفيـروسات
ـــتــشــابــهـــة ومن أبــرزهــا مــرض ا
الــسـارس لـذلك أُطــلق عـلى مـرض
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واخلـضـروات خـاصـة اخلـضروات
الـورقـية واشـربـوا الشـاي من ح
آلخـر). وأضاف فـي رسالـة بالـبريد
اإللـكتـروني (إن اتباع نـظام غذائي
يــحـتــوي عــلى فـواكه وخــضـروات
مـتنوعة مهم لـدوام الصحة خاصة

خ). صحة ا
واســتـــخــدم فــريق الــدراســة الــتي
نــشـــرتــهــا دوريــة (نــيــورولــوجي)
مــعـلـومـات عن األنـظــمـة الـغـذائـيـة
إلحـصـاء متـوسط مـا يحـصل عـليه
كـل شــخص مـن أربــعـــة أنــواع من
الــفالفــونـوالت تــوجـد في الــكـرنب
والـفـاصـولـيـا والـشـاي والـسـبـانخ
والــبـروكــلي والــطـمــاطم والـتــفـاح

والبرتقال والكمثرى وغيرها.
وقــال جـلــ فـيــني مــديـر بــرنـامج
ــــعــــرفـــة فـي مــــركـــز الــــذاكــــرة وا
ــديـــنــة جـــيــســـيــنـــجــر الـــطـــبي 
بـنـسـلـفـانـيـا األمـريـكـيـة والـذي لم
يشارك في الدراسة (على الرغم من
ــثل خــطـرا مــتــزايـدا أن اخلــرف 
علينا كلما تقدمنا في العمر إال أنه
ــكن لــيـس حــتــمــيــا وهـــنــاك مــا 
للناس عمله للحد من هذا اخلطر).
كـمـا قـالت دراسـة أمـريكـيـة حـديـثة
أن تـنـاول جـرعة واحـدة من الـفـطر
الــسـحـري أو فـطـر ســيـلـوسـيـبـ
كـافـية لـتـخفـيف الـقلـق واالكتـئاب
ــدة خــمس ســنــوات لــدى مـرضى
الـسرطـان. وأظهـرت الدراسـة التي


