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الوزاري  التغيير  أسباب  أحد  املبكرة  االنتخابات  تبدو  ال 
االخير، محَط ترحيب القوى السياسية األساسية التي ثار 
الشارع العراقي على أدائها منذ مطلع تشرين أول املاضي. 
قابلة جملاراة  غير  التكوين  حجرية  االحزاب  تلك  ألّن  وذلك 
التغيير والتطور وبطيئة جدًا في ايجاد البدائل ومشاكلها في 
هامش  اّن  كما  انشغاالتها،  أكبر  الداخلية  احلزبية  حياتها 
وال  املسالك، ضعيف  أقول  وال  الوجوه،  تبديل  في  املناورة 
يوفر لها امكانية اقناع الشارع الغاضب بأّن ثمة تغييرًا قد 

حصل ويبرر إعادة انتخاب مسميات متداولة .
لكن عجلة حركة الواقع السياسي في العراق أصبحت أكبر 
من محيط تلك االحزاب التي أخذت من الفرص ما ال حتلم 
به وأساءت لنفسها وتاريخها قبل أن تسيء للشعب العراقي 
غير  جديد  واقع  ثمة  آماله.  وتقتل  املعيشي  وضعه  وحتطم 
مكتمل لكن له مالمح في التحول الى تصحيح مسار االختيار 
بالرغم من اّن الثقة غير كافية حتى اآلن بعوامل ابتدائية في 
حتسينات الوضع ، ألن بعضها اليزال في مرحلة األماني 

والشعارات.
حتمية  أمام  السياسية  الوقوى  باتت  نفسه،  الوقت  في   
التملص من هذا  املبكرة،ألن  االنتخابات  التعامل مع مطلب 
االستحقاق سيطيل من أمد احلكومة االنتقالية احلالية والتي 
لم تكن لتقبل بها بعض القوى لوال كونها ذات عمر محدود 

ومعلوم .
الكرة في ميدان النخب في اجملتمع  للتأثير في موازين كثيرة 
ستمر من خالل صناديق االقتراع املقبلة، لكن ذلك مرتبط 
مبفوضية انتخابات نزيهة وغير مخترقة . إّن الواقع العراقي 
عانى من ترسبات وأدران وطفيليات ثقيلة ال حصر لها في 
خالل أكثر من عقد، ولن تكون هناك انتقالة نوعية كبيرة ، 
من دون دعم دستوري  لهذه االنتقالة ، ورمبا يستغرق هذا 

الطموح فترتني أو ثالث فترات انتخابية . 
باالنتخابات  السعيدين  من  عددًا  أكثر  التعيسون  كان  رمبا 

املبكرة.

الشاي األخضر.. فوائد سحرية
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السلطات  وافقت   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
قائم  أول عالج  على  االميركية  الصحية 
الذين يعانون  فيديو لألطفال  لعبة  على 
فرط  مع  االنتباه  نقص  اضطراب  من 
االجتاه  على  جديد  مثال  وهو  النشاط، 

نحو "العالجات الرقمية".
والعقاقير  األغذية  إدارة  وأعلنت 
أنها  االثنني  إيه(  دي  )إف  االميركية 
أعطت موافقتها على بيع لعبة "إنديفور 
"أكيلي  شركة  تطوير  من  إكس"  آر 
إنترأكتف" الناشئة بوصفة طبية لألوالد 
سنوات   8 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين 
هذه  من  يعانون  والذين  عاما  و12 

االضطرابات.
ووفق "إف دي إيه"، هذا العالج الرقمي 
نقص  اضطراب  يعالج  الذي  األول 
كونه  إلى  االنتباه وفرط احلركة إضافة 
أول عالج قائم على األلعاب يتم اعتماده 

ألي نوع من األمراض.
لتحسني  اللعبة  هذه  تصميم  ومت 
من  جزءا  ولتكون  اإلدراكية  الوظائف 
برنامج قد يشمل أيضا أنواعا أخرى من 

العالجات واألدوية والبرامج التعليمية.
إكس" لألوالد  آر  "إنديفور  لعبة  وتسمح 
بالرسوم  شبيهة  بشخصيات  بالتحكم 
هوفربورد  على  تنقلها  خالل  املتحركة 

طائر.
وحصلت هذه اللعبة على املوافقة بعدما 
حوالى  فيها  شارك  اختبارات  أجريت 
في  اضطرابات  من  يعانون  ولد   600

األبحاث  فإن  للشركة،  ووفقا  االنتباه. 
أظهرت أن بعد عالج ملدة أربعة أسابيع 
بلعبة "إنديفور آر اكس"، لم يعد يعاني 
الذي  االنتباه  نقص  من  األطفال  ثلث 
موضوعي  مبقياس  األقل  على  يقاس 
األهالي  نصف  حوالى  وأن  واحد، 
اضطرابات  في  ملحوظا  تغيرا  الحظوا 

أطفالهم.

القاهرة- الزمان 
الفنانة  ابنة  مختار  أميرة  كشفت 
الثالثاء  ليل  اجلداوي،  رجاء  املصرية 
حالتها  مستجدات  آخر  عن  األربعاء، 
بفيروس  إصابتها  إثر  الصحية، 

كورونا املستجد "كوفيد19-".
عبر  اجلداوي،  رجاء  ابنة  وذكرت 
والدتها  أن  فيسبوك،  على  حسابها 
التي تعاني من فيروس كورونا، ال تزال 

على جهاز التنفس الصناعي.
زالت  ما  "مامي  مختار:  أميرة  وكتبت 

في الرعاية املركزة وعلى نفس اجلهاز، 
بس لألسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم 

يشفيها ويشفي كل مريض".
ودخلت رجاء اجلداوي منذ شهر، عزل 
بأعراض  شعورها  بعد  اإلسماعيلية 
من  االنتهاء  مبجرد  كورونا  فيروس 
النسيان"  "لعبة  مسلسل  تصوير 
تدهورت  وبعدها  املاضي،  رمضان 
حالتها ليتم نقلها من غرفة عادية إلى 
التنفس  على  لوضعها  املركزة  الرعاية 
كشفت  سابق،  وقت  وفي  الصناعي. 

مصادر مبستشفى العزل باإلسماعيلية، 
عن أن حالة الفنانة رجاء اجلداوي لم 
تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية 
املركزة، الثالثاء قبل املاضي، ووضعها 
على جهاز تنفس صناعي سباب الذي 
أو  الفم  عبر  الرئتني  إلى  الهواء  ينقل 
مرتني  بالبالزما  حقنها  وبعد  األنف، 
واألحد  السبت  يومي  متتاليتني 
في  املصادر  وقالت  املاضيني.  قبل 
املستشفى، إن جرعات بالزما املتعافني 
لم تؤثر كثيرا في حتسن حالة الفنانة 

ميكن  الذي  بالشكل  اجلداوي  رجاء 
معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن 
السبب في ذلك احلالة الصحية والسن 
في  التحسن  أن  وأضافت  املتقدمة. 
احلالة يسير ببطيء منذ بداية دخولها 
ولم  مستقرة  ولكنها  املركزة،  العناية 
ثبتت  حيث  التدهور،  حد  إلى  تصل 
درجة حراراتها عند 37 درجة، ونسبة 
األكسجني في الدم تتراوح يومًيا ما بني 
98 و97، والضغط والنبض مستقرين 

ولم تفقد الوعي وتتحرك ببطيء.

باريس-)أ ف ب( - أظهر بحث جديد نشر األربعاء 
سوسايتي  رويال  ذي  أوف  "بروسيدنغز  مجلة  في 
بي" أن البشر ميكنهم معرفة متى يكون الشمبانزي 
مبجرد  خائفا  أو  غاضبا  أو  حزينا  أو  سعيدا 

االستماع إلى صرخاته.
فأثبت باحثون في هولندا فرضية لتشارلز داروين 
بني  التمييز  على  قادرين  كانوا  البشر  إن  تقول 
صرخات الشمبانزي وفقا لسياقها، سواء كان ذلك 
دغدغة أو تهديدا من حيوان مفترس أو تناول طعام 

شهي.
جامعة  في  الباحثة  أوغلو  كاميل  روزا  وأوضحت 

أمستردام واملؤلفة الرئيسية للدراسة لوكالة فرانس 
البشر  أن  إثبات  من  نتمكن  األولى  "للمرة  برس 
ميكنهم حتديد نبرات صوت أنواع أخرى في سياق 

سلوكية محددة".
 3500 حوالى  من  وفريقها  أوغلو  كاميل  وطلبت 
مشارك االستماع إلى تسجيالت 150 صوتا صادرة 
عن قردة شمبانزي، ثم القول بناء على ما سمعوه 
كان  إذا  وما  حزينا  او  سعيدا  احليوان  كان  إذا 

منفعال أو مسترخيا.
السياق  فهم  في  مدهشة  مهارة  البشر  وأثبت 

الصحيح الذي مت فيه تسجيل الصرخات.

لعبة رقمية ملعاجلة اضطراب 
نقص االنتباه لدى االطفال

أوسكار العرب في تونس..صيف تكرمي النجوم
تونس - الزمان 

فعاليات   ,2020 أغسطس   8 يوم  تونس,  حتتضن 
عدة  من  الفن  جنوم  بحضور  العرب"  أوسكار  "مهرجان 
ومصر  وتونس  ليبيا  رأسها  وعلى  عربية,  بلدان 

وسوريا وغيرها.
"أوسكار  مهرجان  رئيس  عن   صحافية  تقارير  ونقلت 
جنوم  من  عدد  أن   قوله  الغزاوي  مهند  بتونس  العرب" 
"اليكو"  بنزل  الذي سيقام  املهرجان  في  العرب سيكونون 
بالعاصمة التونسية,  وسيحضر من  من مصر ولبنان 
فناون  وليبيا  والكويت  واملغرب  وتونس  والعراق  
أحمد  والفنان  صبري  خدوجة  النجمة  منهم   معروفون 
هويدي  سراج  والكاتب  بيجو  حسن  والفنان  سوكني 

واإلعالمي حمزة مشاي.
كال  العرب"  أوسكار  "مهرجان  فسيحضر  تونس  من  أما 
من النجمة أمينة فاخت والنجم لطفي بوشناق والفنانة 
إلى  إضافة  الشابي,  عالء  واإلعالمي  اللجمي  شيرين 
فنانني اخرين, علما وأن إهداء دورة املهرجان سيكون 

لروح الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي.
دورته  في  العرب"  "أوسكار  مهرجان  إن  الغزاوي  وقال 
والنقابة  العربي  التجمع  من  اعتمد   2020 لعام  الثالثة 

التونسية للمهن املوسيقية.
وسيتم خالل املهرجان تكرمي النجوم العرب االتي ذكرهم: 
النجم محمد رمضان والنجمة سوزان جنم الدين والنجمة 
وفاء  والنجمة  رياض  عايدة  والنجمة  اجلندي  نادية 
والنجمة  روجينا  والنجمة  طبر  مادلني  والنجمة  عامر 
اإلعالمية  إلى  منة فضالي والنجم أحمد زاهر, إضافة 
املصرية بوسي شلبي واإلعالمية الكويتية حليمة بولند. 
في  الذكر  انفي  النجوم  مشاركة  أن  الغزاوي  وأضاف 

املهرجان مؤكدة.
وعن أسباب إختيار تونس دون غيرها من البلدان العربية 
قال  العرب",  أوسكار  "مهرجان  األخرى إلحتضان حفل 
الغزاوي إن تونس "بلد شقيق..بلد احلياة.. وبلد األلم", 

مؤكدا أن اختيار تونس هو تكرمي لها.
تونس  تكرمي  يريدون  املهرجان  على  القائمني  بأن  وتابع 
جنوم  استضافة  أن  مبينا  احلفل,  إقامة  خالل  من 
العرب على أرض تونس بعد أزمة فيروس كورونا إلظهار 
صورتها كأول بلد عربي يفتح أبوابه وسياحته للعالم بعد 

هذه األزمة .

 لوس اجنلس - الزمان 
إن  امس  )إيه.بي.سي(  شبكة  قالت 
وهو  التلفزيونية،  إميي  جوائز  حفل 
صناعة  في  األحداث  أكبر  من  واحد 
كما  سبتمبر   20 في  سيقام  الترفيه، 
هو مقرر له، وإن املذيع جيمي كيمل 

سيكون مقدمه.
ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة 
كيفية  عن  تفاصيل  ديزني،  والت 
إقامة احلفل الذي يقدم أرفع اجلوائز 
لألعمال التلفزيونية في وقت تسببت 

فيه جائحة فيروس كورونا في إلغاء 
على  تبث  التي  األحداث  من  عدد 
الهواء مباشرة. وقال كيمل في بيان 
كيف  أو  بذلك  سنقوم  أين  أعرف  "ال 
سنقوم به أو حتى ملاذا نقوم به لكننا 

سنقيمه )احلفل( وأنا سأقدمه".
الهواء  على  احلفل  يذاع  ما  وعادة 
أمام  اجنليس  لوس  في  مباشرة 
وتسبقه  النجوم،  أملع  من  جمهور 
مراسم على البساط األحمر. ولم يكن 
هذا  سيقام  احلدث  كان  إن  واضحا 

التجمعات  على  القيود  بسبب  العام 
بالتباعد  االلتزام  وضرورة  الكبيرة 

االجتماعي.
بيان  أفاد  فقد  فارايتي،  جمللة  ووفقا 
كيف  بشأن  التفاصيل  بأن  أمس  أول 
سينتج العرض ستعلن قريبا. وتشمل 
للدراسة  املطروحة  السيناريوهات 
أو  بالكامل  افتراضي  حدث  إقامة 
املسجلة  اللقطات  من  مزيج  عرض 
مسبقا مع ظهور لبعض النجوم على 

اإلنترنت.

جوائز أكبر حدث في صناعة الترفيه ستحافظ على موعدها 

ويعطي  لألعصاب  كمهديء  يستخدم  كونه  في  االخضر  الشاي  أهمية  تظهر 
الدم  تنقية  فإنه يعمل على  للنفس وبجانب ذلك  والراحة  باالسترخاء  إحساس 

وتخليصه من السموم
ويعتبر الشاي االخضر من النباتات التي حتتوي على نسبة معتدله  من األمالح 
املعدنية التي تشبع الفرد من العطش .. ويساعد على تنشيط الكليتني وهو يعتبر 
 .... والطاقة  البوتاسيوم  من  كبيرة  نسبة  اجلسم  يعطي  الذي  طبيعي  مصدر 
ومن أهمية الشاي االخضر أنه يستخدم كمساهم ملرضى الروماتيزم إذ يقوم 
مبقاومة اإللتهابات وذلك إذا مت احلصول عليه بنسبة كبيرة ويستخدم كمضاد 
ألمراض القلب وضغط الدم العالي. ولكن يعتبر الشاي االخضر  من القلويات 
مما يساعد على حدوث اإلصابة بعسر الهضم اذا كان مركزا بذلك ..  مما 

انصح  بعدم تناوله قبل الطعام ألنه يعمل على وقف األحماض ... 
خاصة ملن تكون انزميات معدته ضعيفه 

وللقضاء على السواد الذي يحدث حتت العيون 
مزجا  البرجموت  زيت  مع  االخضر  الشاي  زيت  االيطالية  الوصفة  هذه  ناخذ 
جيدا ثم نضع قليال على السواد الذي حتت العيون ملدة ساعتني ثم يغسل ملدة 
عشرين يوما فتختفي هذه احلالة مالم تكن مرتبطة بحالة مرضية اخرى .. هذه 

الوصفة توفر لك املال والصحة ... 
الشاي االخضر آمن بدرجة كبيرة ولكن استهالكه يوميا بكثره قد يؤثر على 
او  العادي  الشاي  -ولهذا شرب  الدم  بفقر  املصابني  على  ويؤثر   .. املفاصل 
االخضر بعد وجبة الطعام اليعيق إمتصاص احلديد)eF( في الوجبة كما يظن 

البعض إن كانت من املصدر احليواني كاللحوم احلمراء او البيضاء الخ...   
-في حني  يعيق امتصاص احلديد إن كان من املصدر النباتي .. كالسبانخ .. 

السلق .. الكرنب .. الخ
- ُيعتبر من اهم االغذية النافعة حلرق الدهون ...

 .. تود تخفيف وزنك  أمر جيد لك خصوصًا إن كنت  تناول عشاء خفيف هو 
فتناول عشاء خفيف مبكرًا و قبل ساعتني على األقل من النوم مع قدح من الشاي 
االخضر  سيجعلك تنام براحة أكبر .. و سيقلل من 
تأثير  سيجنبك  و   .. لياًل  باإلرجتاع  اصابتك  فرص 
تناول العشاء املتأخر على الوزن و سيجعلك تستيقظ 

صباحًا بشهية مفتوحة للفطور!

الصرخات تكشف احلالة العاطفية للقرود  آخر تطورات صحة الفنانة رجاء اجلداوي 

برلني - الزمان 
يعد احلفاظ على منط حياة صحي، مبا 
في ذلك اتباع نظام غذائي متكامل أمرا 

حاسما إلطالة عمرك.
عن  احلياة  تعزيز  أيضا  وميكنك 
الرياضية  التمارين  ممارسة  طريق 
إجراء  يساعد  أن  وميكن  بانتظام. 
بعض التغييرات في النظام الغذائي أو 
العمر  زيادة متوسط  على  منط احلياة 

املتوقع وجتنب املوت املبكر.
لتعزيز  الطرق  أسهل  إحدى  وتتمثل 
من  املزيد  إضافة  في  العامة  الصحة 
الزجنبيل إلى النظام الغذائي، بحسب 

"روسيا اليوم".
صحة  الزجنبيل  يعزز  أن  وميكن 
من  املعاناة  فرص  من  ويقلل  األمعاء، 

آالم البطن، وحتى احلماية من سرطان 
األمعاء، كما يزعم عدد من العلماء.

االلتهاب  التوابل  النوع من  ويقلل هذا 
انتفاخ  من  يخفف  ما  القولون،  داخل 

املعدة الحقا.
كما اكدت اختصاصية التغذية جولييت 
الدكتورة  التغذية  وإخصائية  كيلو، 
الزجنبيل  خصائص  أن  بروير،  سارة 
املضادة لاللتهابات متتد أيضا للحماية 

من التهاب املفاصل.
على  إنه  التغذية  اختصاصيتا  وقالت 
اجلميع إضافة هذا النوع من البهارات 
أن  إلى  وأشارتا  بحرية.  وجباتهم  إلى 
الغازات  تفتيت  على  يساعد  الزجنبيل 

املعوية وتبديدها ملواجهة االنتفاخ.
الزجنبيل  عمل  يساعد  "قد  وأضافتا: 

تخفيف  في  لاللتهابات  املضاد  القوي 
التهاب  مثل  بحاالت  املرتبط  األلم 
خلمس  مراجعة  ووجدت  املفاصل. 
من  قلل  الزجنبيل  تناول  أن  دراسات 
بنسبة  والعجز  الثلث  مبقدار  األلم 
املصابني  األشخاص  لدى   22,

بهشاشة العظام".
عام  بشكل  التوابل  إن  وتابعتا: 
األكسدة.  ملضادات  كبير  مصدر  هي 
مصدر  على  اجملففة  التوابل  وحتتوي 
بينما  األكسدة،  ملضادات  تركيزا  أكثر 
في  األكسدة  مضادات  التجميد  يحفظ 

التوابل الطازجة.
تقليل  أيضا  نفسه، ميكنك  الوقت  وفي 
تناول  طريق  عن  املبكرة  الوفاة  خطر 

حفنة من املكسرات كل يوم.
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