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الظـاهرة االسـتثنـائيـة في العـراق هي أن الوزراء في أية
حـكــومـة مــرّت عــلـيه هــادئـون وديــعـون فـي أغـلــبـيــتـهم
يـتـجـنـبــون الـدخـول في جـداالت مع الـشـعب بـالـرغم من
الشتـائم التي يعـرفون أنّهـا تنهال عـليهم صـباح مساء .
ان الـناري قـابل هنـاك ظاهرة نـوّاب البـر غيـر انّه في ا
رعدين القاس ـزبدين ا تفجرين اللـعّان الشتّام ا ا
الـذين قـد يـذهب الـظن بـهم أنّـهم جاءوا الى عـلى الـناس
اجملـلس الــنــيـابي لــيــتـخــاصــمـوا مع الــشــعب الـذي من

فترض أنّه انتخبهم في يوم مشرق وليس مظلماً. ا
ضــيق صــدر الـنــائب الـعــراقي من ســمـاع اعــتـراضـات
ـواطنـ ظاهرة تـستحـق الدراسة . فـالنائب ومطـالبات ا
ــثـــلهُ في في أيـــة دولــة مـــصغ لـــصــوت الـــشــعـب ألنّه 

ان . الواجهة الرسمية التي هي البر
ابــرز أسـبـاب هـذه الـظــاهـرة هي جـهل الــنـائب بـأولـيـات
دوره فـــضالً عن انـــحـــســـار أفـق الـــســـواد األعـــظم من
ــقــيت الـــذي لــفــظــهم الى ــدار احلـــزبي ا الــنــوّاب في ا
كن ـان  وهم لم ينـلـوا االصوات احلـقيـقـية الـتي  الـبر
ــثـلــو شـعب  ولــيس بـضع ان تــكـون دالــة عـلـى انّـهم 

مئات ال أحد يدري كيف صوتوا .
التـقاسمـات باحلصص والـتوافقـات وجداول التـرضيات
قـررة مسـبقاً وتفـاهمـات االوقات احلـرجة والتـوزيعـات ا
ـقاعد مسألة من الـفساد السياسي احملمي للعضوية وا
ــكن أن تــســتــمـر بــالــتــشــريـعــات والــقــوانــ  لــكن ال

االوضاع الى ما ال نهاية .
انية على نحو وهنا االمر ليس مرتبطاً بـهذه الدورة البر
خاص بالرغم من انّها تبدو الدورة األقل كفاءةً وانتاجاً
شـهد السـياسي احلالي  كما أن االمـر ليس خاصـاً با
وحــده بـرغـم مـافـيـه من باليـا ورزايــا وتـدلــيس وتـفــكـيك

وهدر وضياع وتغطيات ساذجة لقرص الشمس .
الفساد ليس في حافظة النقود وليس بحاملها وحسب 
ولكن في الـبيـئة احلـاضنة  أو هـذه احملمـية (الطـبيـعية)

لكل ما يقود لالنهيار.

أدباء معتقلون
ة; الـوقت ـكـان قـاعـة مـحـكـمـة خـاصـَّ مـشــهـد داخـلي; ا
ظهراً; تتـحرَّك الكامـيرا على وجوه ثـالث قضاة بوجوه
متـجهمـة وصارمة; ثُمَّ تـنتقل الـكاميـرا إلى رجلٍ نحيف
ــــزَّقـــة; يـــســـألهُ البس  يـــقف فـي داخل الـــقـــفـص و

القاضي بسخرية:
- أنت أديب لو تاجر سالح? 

- أديب سيادة القاضي 
سدَّس? - لعد شنو قضية ا

- يا مسدَّس سيادة القاضي? 
ـسدَّس الـلي بـعـته على مـجـرم; حـتَّه يكـتل الـرفيق  - ا

احلزبي
- سيادة القاضي; آني بحياتي ما الزم مسدَّس بأيدي
ال تــكـذب; أنـتـو أدبـاء مـديـنــة صـدّام كـلـكم مـشـكـوك –

بوالئكم للحزب والقائد
 يتداول القاضي مع مستشاريه للحظات ثُمًّ يهتف:

ة عـلى اجملـرم - قـرار احلـكم; قــرَّرت احملـكـمـة اخلـاصـَّ
دة.. حميد جاسم اخملتار باحلبس 

تـنـتقل الـكـاميـرا بـسرعـة إلى وجه حـمـيد اخملـتـار الذي
تظهر على مالمحه ابتسامة ذابلة…

قطع
ـــكـــان غــرفـــة في مـــشـــهـــد داخــلـي الــوقـت مــســـاءً ا
اخملـابـرات الــعـامـة; يــظـهـر رجل بــشـعـر أشــيب واقـفـاً
بيدين موثوقـت أمام احملقق الذي يـجلس خلف مكتبه;

يُدخن بارتياح وهو يطرح أسئلته:
- أنته بعثي?
- ال سيدي

- ليش ما صرتْ بعثي?
- سيدي; أنا كرّستْ حياتي لألدب

وك مــســؤول الـصــفــحـة – آني مــسـتــغــرب شـلــونْ خــلـَّ
الثقافية بجريدة اجلمهورية وأنته مو بعثي?

يـنــفث احملـقق دخـان ســيـجـارته بــوجه الـرجل األشـيب
ويسألهُ:

- تعرف ليش أنته هنا?
- ال والله سيدي

- األفضل أنْ تعترفْ
- أعترف على شنو سيدي?

مـنـو من األدبـاء الـلي تـشك بوالئـهم لـلـسـيـد الـرئيس –
الله يحفظه?

( يــبــقى الــرجل األشــيب صــامــتــاً) فــيــواصل احملــقق
كالمه..

- الزم الضيافة عجبتك هنا?
- ضيافة محترمة سيدي

? - حضرتك تستهز
- أبداً سيدي

شوف عـبـد الزهـرة زكي; انتـه مراح تـشوف الـضوه –
إذا ما تعترف? حرس تعال رجْعَه للقبو.. 

قطع
ـكـان قـاعــة مـحـكـمـة مـشـهـد داخــلي; الـوقت ظـهــراً; ا
البس رثَّة يـقف قلقاً في تتحـرك الكاميـرا على رجل 

قفص أمام أحد القضاة الذي يسألهُ غاضباً:
كتوب ضدَّك مو بصاحلك مطلقاً - التقرير ا

كن أعرف ما مكتوب بالتقرير سيادة القاضي?  -
تـــعـــرف انـــته لـــســانـك طــويل –
حضرة جنـابك الكسـيف متعرف

تك? شنو جر
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كـشفت نـتـائج دراسة طـبـية عن
أن اخــتـــيــار طـــعــام الـــشــخص
نـاعة كـن أن يقـلل من نظـام ا
ويـجـعـله أكثـر عـرضـة لإلصـابة

رض السكر.
وقــد جتـبــر الــبــدانــة األجــسـام
ــــعـــــروفــــة بــــاسم ــــضــــادة ا ا
ــنـاعي)   Aأو (اجلــلــوبـولــ ا
IgA  عــلى الــتـســرب من خالل
ـا يؤدي إلى ـعـدة  أنـسـجـة ا
الـــتـــهـــاب يـــؤدي إلى تـــطـــويــر
ـقاومـة األنسـول يتم اجلسم 
إنـتاج  IgAبـشـكل طـبيـعي من
قبل أجـسامـنا وهـو أمر حـيوي
لـتنـظيم الـبكتـيريـا التي تـعيش
في أمـعـائـنـا. وشـدد الـبـاحـثون
في كلية الطب جـامعة نيويورك
ثـابة آليـة دفاعية على كونـها 
تـساعـد عـلى حتيـيـد البـكـتيـريا
الــتي يـحـتـمـل أن تـكـون خـطـرة
والـتي تـستـفيـد من الـتـغيـيرات

في البيئة.
وقـام البـاحـثون بـتـغذيـة فـئران
الـتــجـربــة بـنــظـام غــذائي غـني
بــالــدهـون الــتـي حتـتــوي عــلى
IgA مـستـويـات مـنخـفـضة من
والـفئـران بـكمـيات طـبـيعـية من
IgA  دة أسـبــوع وأثـبـتت 14
الدراسة أن الفئران التي تعاني
ـــنــاعي نــقـص اجلــلـــوبــولــ ا
IGA تــــمــــكـــنت مـن تـــطــــويـــر

مـقاومـة لألنـسولـ خالل فـترة
الــتـجــربـة  بــيـنــمــا لم تـتــمـكن
الفئران األخرى من ذلك وعندما
قـام الـبـاحـثـون بـزرع بـكـتـيـريـا
األمــــعـــــاء الـــــضــــارة مـن هــــذه
احلــيــوانــات الــتـي تــعــاني من
نــقـص هــرمـــون اجلــلـــوبــولــ
ـــنـــاعي   IgAإلـى الـــفـــئــران ا
بـدون الـبكـتـيريـا فـإنهـا حـملت
قـاومة. تـشيـر التـجربة ايضـا ا
كنه التحكم في IgA   إلى ان
بكـتيـريا األمعـاء اخلطـيرة. وقد
ــنـاعي ) ا يـكــون (اجلـلــوبــولـ
الــذي يــنـشــأ في االمـعــاء قـادرا
خ ايــضــا عــلى الـوصــول إلى ا
ــرتــبــطــة لــقــمع االلــتــهــابــات ا

تعدد. بالتصلب ا
يــــــأتي ذلـك فـي الـــــوقـت الـــــذي
أظـهرت دراسـة أخـرى أن نقص
بكتـيريا األمـعاء معـروفة باسم
ـكن أن يزيد من (أكرمـانسـيا) 
خـطـر اإلصـابـة بـالـنـمط الـثـاني

من مرض السكر.
وقــال دان ويـــنــر الـــبــاحث في
مــعــهــد تــورونــتــو بــكــنــدا (إذا
تــمــكـــنــا من تــعــزيــز األجــســام
ـناعي). ـضادة اجلـلـوبولـ ا ا
فقـد نتمـكن من التـحكم في نوع
وجودة في األمعاء. البكتيريا ا
ــرجح أن تـكـون تــلك الـتي من ا
مـرتبـطـة بااللـتهـابـات ومقـاومة

طاف. األنسول في نهاية ا
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ـادة احملـلـية وال تـخـضع هذه ا
الــسـمـراء لــعـمــلـيـة الــتـصــفـيـة
ــكــثـــفــة عـــلى غــرار الـــســكــر ا
األبــــيض. ويـــحـــافـظ الـــســـكـــر
األسود على كـثير من الـعناصر
ــغـذيـة بـفـضل عـدم إخـضـاعه ا
ــفـــاجــأة لـــلــتـــصـــفــيـــة لــكـن ا
ــئـة الـصــادمـة هي أن  90في ا
مـن مـكـونــاته عـبــارة عن سـكـر
أي أنـه لـــيس بـــديال مـــثـــالـــيـــا
بحسب سكاي نيوز. أما شراب
الــصـــبــار الـــذي يــســـتـــخــدمه
واظبون على احلـمية فتصل ا
فــيه نـسـبــة الـسـكـر إلى  70في
ـئة كـما أنـه يضم عـددا أعلى ا
من الـسـعـرات احلـراريـة بـواقع
مــرة مـــقـــارنـــة بــالـــســـكــر 1.5

العادي.
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يــحــتــاجه بــحــسب صــحــيــفـة
(إكسبرس).

يـــــشــــــار إلى أن هــــــنـــــاك أربع
خـطـوات بـسـيـطـة لـلـتـعـامل مع
ارتــفـاع ضـغط الــدم الـتـخـلص
من الـوزن الـزائـد والـتـوقف من
شرب الكحول والتدخ واحلد
ارسة من تناول الصوديوم و
الـتـمارين الـريـاضيـة. وبـحسب
مــا نـقـل مـوقـع (شــوسن إلــبـو)
الــــــكـــــوري اجلـــــنــــــوبي فـــــإنّ
(احملـليـات الصـناعـية) ال تـخلو
من اخملـــاطـــر كـــمـــا أن بـــعض
األنـــواع حتــــتــــوي نـــســــبـــة ال
يــســتـــهــان بــهــا مـــثل الــســكــر

األسود وشراب الصبار.
ويـجـري إنـتـاج الـسـكـر األسـود
بـــاالعــتـــمـــاد عــلـى الــعـــصـــيــر
ـستـخـلص من قصـب السـكر ا

بــتـنــاول الـلــبــنـة أو الــقـريــشـة
واجلــ األبــيـض الــتــوفــو أو
ــنـتــجـات ــاعـز فــهـذه ا جـ ا
تزود اجلسم بـالكالـسيوم الذي

لـــتــنـــاول األطـــعــمـــة الـــغــنـــيــة
بالدهون.

ـوزاريال بـاإلضـافـة إلى جـ ا
ينصح أخصائي التغذية أيضًا
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أعلن خـبراء الـتغـذية أن جـبنة
ــوزاريال تــعـــد أفــضل طــعــام ا
للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
يالحظ اخلــبــراء أن مــنــتــجـات
األلبان غنية بالكالسيوم ولكن
الـكـثــيـر مـنـهـا غــني بـالـدهـون
وبـعـض األجـبـان حتـتـوي عـلى
ـــلح. ووفــــقًـــا الــــكـــثــــيـــر مـن ا
ألخـصــائـيي الـتــغـذيـة تــعـتـبـر
ــوزاريال أحــد أفــضل جــبــنــة ا
اخلـيـارات خلـفض ضـغط الدم
ـلح والـدهـون في نــظـرًا لـقـلـة ا

نتج. هذا ا
وقـالت خـبــيـرة الـتــغـذيـة سـارا
شينكـر كثير من الـناس يختار
اجل خلـفض ضغط الـدم لكن
إن كــــنت تــــعـــاني مـن ارتـــفـــاع
الـكـولـيـستـرول عـلـيـك االنـتـباه
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بـيــنـمـا تـفـصل  4أسـابـيع فـقط
عــن إعـالن شــــــــــــركــــــــــــة (آبـل)
األمـريــكـيــة عن حـدثــهـا األبـرز
خالل الــعـام وهـو الــكـشف عن
هاتف (آيـفون) اجلـديد ووسط
ظـهـور الــكـثـيـر من الــشـائـعـات
واألقـاويل بشـأنه خالل األشـهر
ـاضـيـة فـإن مـحـتـوى تـقـريـر ا
جديد قد يكـون مخيبا آلمال كل
من ينتظر طرحه بفارغ الصبر.
 وأكـــد الــتـــقــريــر الـــصــادر عن
مـوقع (سي نت) الـتكـنـولوجي
ـيـزات أن كل مــا أثـيـر بـشـأن (ا
الرائعة) التي سيحملها هاتف
آيـــفــون  11 لن تـــتـــوافــر قـــبل
سـبــتـمـبـر   .2020وأوضح أنه

لــيس صـحـيــحـا مـا تـردد حـول
كـون هـاتف آيـفـون  11سـيدعم
تــقــنــيــة اجلــيل اخلــامس أمــا
بالنـسبة لـشائعـة طرح (آيفون)
ـنتج قـابل للـطي فلـن يتـوافر ا
قبل عام   .2021 وأكد التـقرير
أن هـــواتف آيــــفـــون  11الـــتي
سـتــطــرح خالل الــعــام احلـالي
لن تــخــتـلـف كــثـيــرا عن 2019
ــاضي الــتي طـــرحت الــعـــام ا
مـــشـــيــرا إلـى أنــهـــا لن تـــكــون
نـــســخـــة طــبـق األصل مــنـــهــا
ولـكــنـهــا مـشـابــهـة لــهـا ولـفت
الــتـقــريـر إلى أن (آبل) اهــتـمت
فقط بإجراء تطوير صغير على
آالت الـتـصـويـر وزيـادة سـرعة
ــعــاجلــة واســتــخــدام نــظـام ا

تشغيل جديد باسم  آي أو إس
11كــــــمــــــا أن آيــــــفــــــون   .13
سـيـخـضع لـبعض الـتـحـديـثات
الـشـكـلـيـة ومـنـهـا إضـافـة لـون

جديد هو (األخضر الداكن).
واسـتـنــد مـوقع (سي نت) عـلى
مـعـلـومـاته الـسـابـقـة من خالل
سـلـســلـة تـقـاريــر نـشـرت خالل
ـاضية والتي األشهر الـقليلة ا
تـــــتــــراوح مــــا بـــــ مــــصــــادر
موثـوقة مثل وكـالة (بلـومبرغ)
األمـــريــــكــــيـــة ومــــحــــلل (آبل)
الـــشـــهــيـــر مـــيـــنغ تـــشـي كــو
بـــاإلضــافــة إلى الـــتــســريــبــات
ــنـتـشـرة عـلى مـوقع (تـويـتـر) ا

بشأن آيفون .11
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كشـفت مصـادر مقـربة من عادل
إمـام  الذي بـدت عـلـيه عالمات
الـــتـــقـــدم في الـــسن بـــقـــوة في
عن ظــهـور الــشـهــور االخــيــرة 
ـر عـلى أعـراض مــرض الـزهـا
الـفـنـان. وبـدأ أفـراد عـائلـته في
مالحــظــة هــذا األمــر الــذي بـدأ
بـنـسـيـانه لـعـدد مـن التـفـاصـيل
في حـيـاته مـوضحـة أنه رفض
ـــقـــربـــ مــنه مــقـــتـــرح أحــد ا
بـــالــذهـــاب إلى أحــد األطـــبــاء
بـدعـوى أنه يرى نـفـسه سلـيـماً
صادر. ئة وفقاً لتلك ا مائة با
فـيمـايتـواجد الـفنـان عادل إمام
ـصر في الـسـاحل الـشـمـالـي 
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لـقـضــاء عـطـلـته الــصـيـفـيـة مع

عائلته.
ـصـادر أن الـفـنـان وأوضـحـت ا
ـقـرر أن يـسـتأنف الـكـبـيـر من ا
تـصـويـر مـسـلـسـله (فالنـتـيـنو)
نـهـايـة الـعـام اجلـاري أو مـطلع
قبل تـمهيداً لعرضه في العام ا
سباق دراما رمضان وذلك بعد
قــرار عــدم عــرضه فـي رمــضـان
ـــاضي ألســـبــاب إنـــتــاجـــيــة ا
ويـــشـــارك فـي الـــبـــطـــولــة دالل
ـيرغني عبـدالعـزيز وحـمدي ا
ورانيـا محمـود ياسـ وبدرية
طـلـبـة وسـلـيـمـان عـيـد وهـدى
ن بـهجت فـتي من تـأليف أ ا

قمر وإخراج رامي إمام.

إلى جانب فـائدته لـلبـشرة فإن
تــنـاول الـشــاي األسـود كل يـوم
ـــــكن أن يـــــقـــــلل مـن خـــــطــــر
اإلصــابــة بــالــنــوع الــثــاني من
مـــــرض الـــــســـــكـــــري من خالل
ـســاعـدة فـي الـســيـطــرة عـلى ا
نــســبــة الــســكــر في الــدم بــعــد

الوجبات.
وبحسب دراسة في مجلة آسيا
واحملــيط الـــهـــاد لــلـــتــغـــذيــة
ـــكن أن يـــقـــلل الــســـريـــريـــة 
الشاي األسود من نسبة السكر
في الـدم وبعـد تـناول األطـعـمة

التي حتتوي على السكروز.
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وبالـتالي فـإن شرب الـشاي هو
ـنع مــجــرد وسـيــلــة بـســيــطــة 

اإلصابة بالسرطان.
تـشـيـر الـدراسـات إلى أن شـرب
كن الـشـاي األسـود بـانـتـظـام 
أن يـقـلل بـشـكل كـبـيـر من خـطر

اإلصابة بسرطان اجللد.
وتـقـول نـايدو إن طـريـقـة إعداد
الـشـاي لـهـا تـأثـيـرات مـخـتـلـفة
عــلى صـحـة اإلنـسـان فـالـشـاي
األســـود الــســـاخن (مــفـــيــد في

سرطان حرشفية اجللد). 
وبحسب الدراسات فإن الشاي
السـاخن له تـأثيـرات أفضل من

ثلجة واخملمرة. البدائل ا

فـي الـشـاي تـرتـبـط بـانـخـفـاض
خــطـر اإلصــابـة بــبـعض أنـواع

السرطان.
ـديــرة الــطب الـنــفـسي ووفـقــا 
ط احلــيــاة في والــتــغــذوي و
مــســتـشــفى مــاســاتــشــوسـتس
الـعــام وكـلــيـة الــطب بـجــامـعـة
هارفـارد أوما نـايدو فـقد (تـب
أن له فـــــوائـــــد عـــــديــــدة عـــــلى
أمــــــراض ســـــرطــــــان اجلـــــلـــــد
والـــــبــــــــروســـــتــــات والـــــرئــــة

والثدي).
وأضــــافـت نــــايــــدو أن (أنـــواع
الــشــاي اخملــتـلــفــة تــؤثــر عـلى
أنـواع مـختـلـفة من الـسـرطان)

ـضــادات (تــقــضي عــلى هــذه ا
اجلـــــذور احلـــــرة في اجلـــــسم
الــتي تــرتــبط بــاألمــراض عــنـد
الـــبــشـــر وتـــتـــضـــمـن أمــراض
ـــــر الـــــســــــرطـــــان وألــــــزهـــــا
وباركنسون وغيرها وتقلل من

االلتهابات). 
ويعتقد األطباء والباحثون بأن
للشاي العـديد من الفوائد لعل
من أبــرزهــا الــفــوائــد اخلــمس
الـتـالــيـة بـحـسب تــقـريـر نـشـر
عـــــلى مـــــوقع فـــــوكس نـــــيــــوز

اإلخباري األميركي. 
يــقــول بــاحــثــون إن مــضــادات
ـوجـودة ـركـبـات ا األكـســدة وا
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نـصح خـبـراء الـتــغـذيـة بـشـرب
الشـاي غير احملـلى  كونه غـنياً
ضـادات األكسدة الـتي تمنع
زمـنة وتسـاعد على األمراض ا
إصالح اخلـاليـــــا في اجلـــــسم.
ويقول الـطبيب وجـراح العظام
في تــولــيــدو بــواليــة أوهــايــو
أنـتوني كـوري إن الـشـاي يأتي
من نبات كاميلـيا سينينسيس
الـذي يــحـتــوي عـلى مــضـادات
ــــعــــروفــــة بــــاسم األكــــســــدة ا
) واألهم من ذلك (الــكــاتــيـــكــ
إبـــيــــغـــالـــوكـــاتــــشـــ غـــاالتي
EGCG . وأضـــاف كـــوري أن


