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انية بتناول وتنصح اجمللة األ
الـــبــروتـــ والـــذي يـــعــزز من
إفــــراز الـــدوبـــامــــ وهـــو من
الــوسـائط الــكــيـمــيــائـيــة الـتي
ـزاجية ويزيد تمنع التـقلبات ا
من الـتركـيز ويـتوفـر البـروت
في اجل والزبادي واألسماك
ولـلـشـعـور بـالـسـعـادة يـحـتـاج
اجلــسم أيــضـــا لألومــيــغــا ?3
اكريل توفـر في السلـمون وا ا

واألفوكادو.
ـــــكـن حتـــــســـــ احلـــــالـــــة و
ـــزاجـــيـــة عن طـــريـق إفـــطــار ا
بسيط يتكون من خبز احلبوب
ــوسـلي الــكــامل مع الــرائب وا

وثمار طازجة.
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كـلّـمـا تـأتـي حـكـومـة الى بـغـداد تـرفع شـعـار مـحـاربـة
الــفـــســـاد في حــ إنّ الـــفـــســاد يـــزداد في األروقــة
احلــكــومـيــة ويــتـدفّـق أحـيــانــاً في ســيـاق الــتــشــكـيل

. احلكومي أيضاً
واضعات السياسية العالجات باتت صعبة في ظل ا
حتى حـ تتـوافر الـنيّـات الوطـنـية الـطيـبة لـفعل شيء

.اذن ما العمل ?
هـنـاك امكـانـيـة السـتـنهـاض قـوة الـشـعب في مـحـاربة
الفساد مباشـرة  من خالل كشف اجلهات احلكومية
ــال الــعــام في عن تــفــاصــيـل الــســرقــات والــهــدر بــا
ـنافـذ احلدوديـة التي ـصالح االسـاسيـة  وخـاصة ا ا
تقـدر ايـراداتهـا بـخمس قـيـمـة دخل العـراق من الـنفط
ـا يــوفـر تـغـطـيـة لـرواتب بـحـسـب مـعـظم اخلـبـراء  و
ـوظــفـ كــافـة  في حــال الـســيـطــرة الـكــامـلــة عـلى ا

ايرادات احلدود والكمارك والتجارة اخلارجية .
كـشف احلـقائق أمـام الـشـعب ضرورة  وخـطـوة على
الطريق الصحيح الثبات الـنيات احلسنة في التصدي
للـملـفـات . يقـيـناً أعـلم أنّ أحـداً في  الطـاقم الـرسمي
ـلـفـات في الـعــراق الـيـوم اليـسـتـطـيع أن يــنـشـر تـلك ا
ألنـه لن يـسـلم هـو نـفـسه مـنـهـا  كـامـلـة أمـام الـنـاس 
كونه جزءً من منظومة االدارة السياسية للوضع العام
بـالـبـلــد . لـكن هـذا هــو الـطـريق الــصـحـيح  لــتـحـقـيق
االنـعــطــافـة اجلــوهـريــة في الـتــغــيـيــر وانـقــاذ الـوضع
ــلف الــنــفــطـي  مــصـدر االقــتــصــادي  بــعــيــداً عن ا

االيرادات الرئيسي التقليدي .
ال توجد خطوات للتـغيير النوعي حتى اآلن  وال يزال
هــنـاك أمل  ألنّ احلــيـاة مــسـتــمـرة ولن تــتـوقـف عـنـد

شخص أو حزب أو جماعة.
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ة انـتـشـرتْ بـشكـل مـلحـوظ في ـواكب احلُـسـيـنـيـَّ ظـاهـرة ا
أنــحـاء الـبـالد; بـعـد زوال الــصـنم; حــتى بـلـغ عـددهـا في
كربالء وحـدها; أكـثر من ألفِ مـوكبٍ; هذا مـا سمـعتهُ من
ـشـرف الـعام الـشيـخ عبـد عـلي عـبد اخلـالق احلـمـيري; ا
ة; خالل لــقـاء مـبـاشــر مـعهُ عـلى ـواكب احلُـسـيــنـيـَّ عـلـى ا
صفـحة في الـفيس بـوك تُعـنى بـالشـعائـر احلُسـينـيَّة; وقد
اسـتــوقـفـني فـي سـيـاق حـديــثه الـصـريـح; إنَّ مـعـظم هـذه
ــواكب قــد حتـــوَّلت إلى الـــتــجــارة! وتـــنــاستْ هـــدفــهــا ا
ناسبات ـنشودة; وراحت تستغل ا ورسالتها احلسينيَّة ا
الـدينـية لـلـنفع اخلـاص; عـبر جـمع الـنقـود والـتبـرعات من
ـواكب عـامـة الـنـاس; وقـال الـشـيخ بـصـريح الـعـبارة إنَّ ا
ة بإخالص وبنكران ذات ال التي تقدَّم شـعائرها احلُـسينيـَّ
تتـجاوز الثـمانـ موكـباً; وتطـرَّق إلى ظاهـر اجلشع الذي
استـفحل لـدى الرواديـد وقرّاء الـتعـازي احلُسـينـيَّة; وذكر
ــشــتـــركــ في هــذا الـــلــقــاء; وكــان يـــتــحــدَّثُ من أحــد ا
العاصمـة لندن; أنَّ أحد الـرواديد طلب أكثر من 15 ألف
دة عـشـرة أيام; أضف ـنبـر  يورو مـقـابل صعـوده عـلى ا
إلى مكان إقامة خاص به; كما طلب عسالً وحشيَّاً لتنقية
شتـرك الـذين أجمـعوا على أنَّ حنـجرته?! ومن حـديث ا
ة قـد حتـوَّل إلى كـسبٍ جتاري إحـيـاء الشـعـائـر احلـسـينـيـَّ
واكب; والـذين ينـتظرون شرفـ على هـذه ا لدى بـعض ا
قـدوم ذكــرى فـجـيـعـة الــطف عـلى أحـر من اجلــمـر; بـغـيـة
الــنــفع والــفــائـدة الــشــخــصـيــة; بل أنَّ بــعــضــهم صـاروا
يـبتـكرون مـنـاسبـات ال وجود لـهـا; لغـرض إقـامة مـجالس
الـعـزاء; فـمـا أنْ انـتـهت ذكـرى اسـتـشـهـاد اإلمـام الـكـاظم
عـلـيه الــسالم; حـتى سـارعـوا إلـى نـصب سـرادق الـعـزاء
ـديـنة ـنـاسـبة خـروج اإلمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم من ا
ثل اذا تـقام مجـالس العزاء  ـكرَّمة; وال أدري  إلى مكَّة ا
هـذه احلالـة االعتـيـادية الـتي ال تـستـدعي الـنحـيب والـلطم
ــنــطـقــيــة في مـشــاعــرنـا ــبـالــغــات غــيـر ا والـنــعي?! إنَّ ا
ة; تـسيء إلى فجـيـعـة الطـف; وتقـلل من شـأنـها احلُـسيـنـيـَّ
ـاديـة ـيــثـولــوجي; نــاهـيكَ عن الــتـكــالـيـف ا الــتـاريــخي وا
واجلهد البـدني والنفسي الـذي نبذلهُ في غيـر محلَّهِ; وثمَّة
ظـاهـرة مـسـتـهـجـنـة يـجب الـوقـوف عـنـدهـا; والـتي تـتـعـلَّق
ة عـلى عـدد ــواكب احلُـسـيـنــيـَّ ـنـافـسـة احملــتـدمـة بـ ا بــا
ـنـتـم لـكل مـوكب; وعـدد الـقـدور الـتي تـطـبخ لـلـزائرين ا
ونوعية الـزاد; والتفاخـر بصناعـة البيارق وإقـامة مجالس
وا سوءاً بنـا; فأقول إنَّ واقـعة الطف العزاء; وحـتى ال تظنـُّ
ـمات; تـسـكنُ فـجيـعـتـهـا في قـلوبـنـا مـنـذ الـطفـولـة حـتى ا
وليس هـناك من يـزايد عـلى عشـقنـا لإلمام احلـس عـليه
برر; يشكل ـشاعر والبذخ غـير ا السالم; لكنَّ اإلفراط با
فكـرة غـير طـيَّبـة لدى الـزائر الـغـريب وأمام أنـظار الـعالم;
ة متـنـوَّرة تـضع األمور في والبـد من وجود جلـنـة حُـسيـنـيـَّ
نــصــابـهــا; قـبل أنْ يــخـتــلطَ احلــابل بـالــنــابل; لـقــد كـانت
ـواكب في الــعـصـر الـبـابـلي; تــدخل من بـوابـة عـشـتـار ا
ـديـنـة الـداخـلي والـبـوابة وهي الـبـوابـة الـرئـيـسة لـسـور ا
ـوكب الـذي يـعـد الـشـارع الـرئيس الـرئـيـسة إلى شـارع ا
ـديـنــة بـبـيت ــقـدس الـذي يــربط ا ــديـنـة بــابل والـطـريق ا
ـعروف بـبيت أكـيتـو ويخـترق شارع االحتـفاالت الـدينـية ا
وكب من بوابة عشتار في اجتاهه نحو اجلنوب ثم بعد ا
تد حـتى يكون بـالقرب من اجلـهة الشـرقية لـلقصر ذلك 
اجلنوبي; ومن خالل البـوابة العريـقة يتم العـبور إلى قناة
لـيـبـيل حـيـكـال من خالل جـسـر خـشـبي إلـى مـعـبـد (نـابو
شـخاري) الـواقع إلى اجلـهـة الـغربـيـة. ويـستـمـر الـشارع
ـحـاذاة سـور الـزقـورة ومـعـبـد أيـسـا كال جـنـوبـاً أيـضـاً 
منـعطـفاً غـرباً حـتى يتم الـوصول إلى نـهر (أراخـتو) وهو
واكب البـابلية ياه نـهر الفرات. هـذه ا نـساب  اجلدول ا
مــازالت صــفــحــات الــتــاريخ تــذكــرهــا بــاعــتــزاز وإبــهـار
ودهشة; وعـلينـا أنْ نستـلهم منـها التـنظيـم والتقـتير وعدم
ـقــدَّسـة; من خالل ة ا ـشــاعـرنـا احلــسـيـنــيـَّ االســتـهـانــة 
ناسـبات الديـنية لـلمنـفعة اخلـاصة; أذكر استغالل هـذه ا
في ســنـــوات الــظــلـم واجلــور الــذي رأيـــنــاه من الـــنــظــام
الــقـمــعي; إنَّ اجملـالـس احلُـســيـنــيـة كــانت تـقــام سُـرَّاً في
نازل الكربالئية; وذات ليلـة كنتُ برفقة الشيخ عبد علي ا
عبد اخلالق احلميري; ح حـضرنا إلى مجلس حُسيني
أقــيم في مـنــزل الـكــربالئي عـلي جُــكـري الــكـائن في حي
تلئة بعشّاق اإلمام احلس العباس; كانت صالة منزلهِ 
عـــلــيه الــسالم; غــيــر أنَّ الــذي اســـتــرعى انــتــبــاهي; هــو
الرادود الـذي كان عـمره ال يـتجـاوز العـشر سـنوات; وقد
جـاء مـن مـديـنـة الـكـاظــمـيـة إلحـيـاء مــراسـيم الـعـزاء; وقـد
ـا كان في جـيبه من نـقود; تـشجـيعاً أغدق عـليه الـشيخ 
ــا سـألت الـشــيخ عن غـيـاب لـذلـك الـصـبي احلُــسـيـني; و
الــرواديـد الــكـبـار; أخــبـرنـي أنـهم يــخـشـون بــطش رجـال
ة; بـيـنـما األمن بـهم; ولـذا اخـتفـوا عن اجملـالس احلُـسـيـنيـَّ
نابر; نرى بعضهم في الوقت احلاضر; يتزاحمون على ا
ال اً با ليس حـبَّاً بـاإلمام احلـس عـليه الـسالم; إنَّمـا حبـَّ
والـشـهـرة; فـسـبـحـان مـغـيـر األحـوال من حـال إلى حـال;
ة واألصيـلة وتبـقى مـواكب الطف الـنـقيـَّ
الذ احلـقــيـقي; لـكـل حُـسـيـني هي ا
يـــرى في واقــعـــة الــطف ثـــورة عــلى

الظلم والفساد والطغيان.
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أفـــادت مــجـــلـــة (فـــرويـــنـــدين)
ـــانــــيــــة أن هــــنـــاك بــــعض األ
األطـــعــــمـــة الـــتـي حتـــسن من
ـزاجـيـة في الـصـبـاح احلــالـة ا
رء بـالـسـعـادة طوال وتـشـعـر ا

اليوم.
ـانية نقال وأوضحت اجمللة األ
عن خـبـراء التـغـذية أن الـطـعام
ـــشــاعـــر واحلــالــة يـــرتــبـط بــا
ـزاجـيـــة والـتـجـارب اجلـيدة ا
بـل إن هـنـاك مـواد مـعـيـنـة لـهـا
تــأثـــيــر مــبــاشــر عــلى احلــالــة

النفسية.
ويــعــتـبــر الــســيـروتــونــ هـو
مـفـتـاح الـسـر في تـأثـيـر بعض

ـزاجـية األطـعـمة عـلى احلـالة ا
لـإلنـــســــان وهــــو عـــبــــارة عن
وسـائط كـيـمـيـائـيـة تـؤثـر عـلى
ـزاجـيـة عـبـر الـتـأثـير احلـالـة ا
خ واألمـعاء وهذا النشط في ا
مـا يجـعل نسـبة الـسيـروتون
تـنـخـفض في اجلـسم مع حـالة
االكـــتـــئـــاب وعـــنـــد الـــشـــعـــور

باجلوع.
وعــنـــدمـــا يـــتــنـــاول اإلنـــســان
الكربوهيدرات من خالل اخلبز
وسلي فإنها ترتفع وز وا أو ا
مــرة أخـرى في الـدم ونــتـيـجـة
لـذلك يـصل الــتـريـبــتـوفـان إلى
ــخ إلعــــــــــــــــــــادة إفــــــــــــــــــــراز ا
الـسيـروتونـ وارتفـاع نسـبة

الــســيــروتــونــ تــعــني حــالــة
مــزاجــيــة أفــضل وهــنــا يـنــبه
خـبـراء الـصحـة الـنفـسـيـة على
أهـمـيـة اإلفـطـار وعـدم الـتـخـلي
عن هـذه الوجـبة الـهامـة; حيث
واد الغذائية إن نقص بعض ا
ـكـن أن يـؤثــر بــشــكل خـاص

زاجية. على احلالة ا
ويـــــخـــــطئ مـن يــــعـــــتـــــقــــد أن
عادن سـتكون الفـيتامـينـات وا
ــنــاعــة مـــهــمــة فــقط جلـــهــاز ا
الــــــقـــــــوي; حــــــيـث تــــــشــــــارك
فيتامينات B6 وB12 وحمض
الفـولـيك في تكـوين العـديد من
الناقالت العصبية التي تؤدي
إلى إطالق هرمونات السعادة.

.> Private > Done
ـــــــكن تـــــــفـــــــعــــــيـل وضع و
»الــــتــــصــــفح اخلــــاص «في
ســـفــاري عــلـى مــاك من خالل
“Safari > File > ــــســـار ا

.New Private Window
وفـي حـــــال إعــــــداد خـــــدمـــــة
الـــتـــخـــزين الـــســـحـــابي (آي
كالود )عـــــــــلـى األجــــــــهــــــــزة
ستخدمة مع تفعيل سفاري ا
في إعدادات نظام (آي كالود)
فـيكـفـي حذف سـجـل التـاريخ
عــلى جـهــاز واحـد فـقـط لـيـتم
حـذفه أوتـومـاتـيـكـيـاً عـلى كل

األجهزة األخرى.

عـلى الهـاتف الذكي آيـفون أو
احلـاسـوب اللـوحي آيـباد من
“Settings > ــــســـار خالل ا
Safari > Clear History

and Website Data”
ــكن لــلــمــســتــخــدم حــذف و
ســـجل الــتــاريـخ في ســفــاري
على احلـاسوب ماك من خالل
“Safari > History ــسـار ا
> Clear History and

Website Data”.
ـــــــكن تـــــــفـــــــعــــــيـل وضع و
(الــــتـــــصـــــفـح اخلــــاص) في
ســفـــاري عــلى آيـــفــون أو آي
“Safari سار باد من خالل ا
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يـتـسـاءل كثـيـر من الـناس عن
ــواقع اجلــاري طــرق حــذف ا
تـــصـــفـــحـــهـــا في ظل تـــعـــدد
الــــتـــطـــبـــيــــقـــات والـــبـــرامج

تصفحات . وا
ويــحــتـفظ مــتــصـفح ســفـاري
ـواقع اإلنـتـرنت الـتي تمت
زيارتها سواء على آيفون أو
ــســتــخـدم مــاك إذا لـم يـقـم ا
بــتـــفــعــيل وضع »الــتــصــفح
» “Privateاخلـــــــــــــــــــــــاص

.Browsing
ــكن لــلــمــســتــخــدم حــذف و
ســـجل الــتــاريـخ في ســفــاري
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ــثـابـة C  شـراب فـيـتـامـ
يـــنــــبـــوع شـــبـــاب وجـــمـــال
الــــبـــشـــرة فــــهـــو يـــحـــارب
الــشــيـــخــوخــة من نــاحــيــة
ـنح البـشرة مظـهراً نـقياً و
ونــضـراً مـن نـاحــيـة أخـرى.
وأوضـح خــبــيـر الــتــجــمــيل
اني باتريك مـالدينغر أن األ
فـيـتـام  Cيــعـد واحـداً من
أقــوى مـــضــادات األكــســدة
ويحـارب ما يعـرف باجلذور
«Free Radicals»? احلرة
التي تهاجم اخلاليا وتُعجل
بـالشيخـوخة كمـا أنه يعمل
عــلى تـثـبـيط إنـتـاج هـرمـون

ــــــيـالنــــــ لــــــيــــــحــــــارب ا
التـجـاعيـد. ويعـمل فـيتـام
 Cأيضـاً على تنـشيط إنتاج
ـسـؤولـة مــادة الـكـوالجــ ا
شدود لـلبشرة. ظـهر ا عن ا
وباإلضـافـة إلى ذلـك يقـضي
ر فـيــتـامـ C عــلى الــبــثــو
والــشـوائب لـيـمـنح الـبـشـرة
مـظـهـراً نقـيـاً ومـوحـداً يشع
نضـارة وحيـوية. ولـتحـقيق
ـــرجـــوة يـــجب الــــنـــتـــائج ا
C استعمال سيروم فيتام
بعد تنظيف البشرة أو بعد
اســـتــعـــمـــال مــســـتــحـــضــر
تـقـشـيـر أو بـعـد اسـتـعـمـال

التونك.
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في لـيــلـة وضــحـاهـا اصــبـحت
امرأة عـادية احـدى اغنى عـشر
نــسـاء في الـعــالم خالل قـرن  

وذلك ح 
وافق أغــــنى رجل فـي الـــعــــالم
وصــــــاحب شــــــركــــــة أمـــــازون
وزوجـته مـاكـينـزي عـلى اتـفاق
ـــوجـــبه لـالنـــفـــصـــال يــــدفع 

بيزوس لها  35مليار دوالر.
وسـتـحتـفظ ماكـيـنزي لـنـفسـها
بـحــصـة  %4من أســهم شـركـة
أمـازون الـتي أسـسـهـا بـيزوس

قبل  25عاما.
وأعـلـنت مـاكـيـنـزي االتـفاق في
تغـريدة نشـرتهـا على حسـابها
عـــــلى مـــــوقـع تــــويـــــتـــــر وهي
التغريدة األولى والـوحيدة لها
ـوقع مـنـذ اشـتـركت فـيه عـلى ا

قبل أيام.
وعـــاش جــــيـف ومـــاكــــيــــنـــزي
بـــيـــزوس مـــعــــا مـــنـــذ مـــطـــلع
اضي الـتسـعيـنـات من القـرن ا

وأجنبا  4أبناء.
وتــعـــتــبــر امـــازون واحــدة من
ــبــيــعـات عــلى أقــوى مــواقع ا
شــبــكــة اإلنــتــرنت وبــلغ حــجم
ـاضي نـحو مـبـيـعاتـهـا العـام ا
232 ملـيـار دوالر وقد سـاهمت
الـــشـــركــــة في تـــضــــخم ثـــروة
بـيـزوس وأسـرته مـنـذ أسـسـها
عـام 1994 لــتــصــبح أكــثـر من
131 مـليـار دوالر حـسب مجـلة
وقع فـوربس االمـريـكيـة وفـقـا 

بي بي سي.
أمــا مــاكــيــنــزي بـيــزوس فــهي
مـؤلـفـة وروائـيـة نـاجـحـة ولـهـا
روايـــتــان مـــنـــشــورتـــان حــيث
تــعـلـمت فن الــقص في جـامـعـة
بــريـنــســتـون عــلى يــدي تـوني
مــوريـســون الــفــائـزة بــجــائـزة
نـــــــــــــــوبـل. ووصـــــفــــــتــــــهـــــا
مـوريسـون قائلـة إنهـا (بالـفعل
واحدة من أفضل الطـلبة الذين
درسـت لـــــهم فـن الـــــكـــــتـــــابـــــة

اإلبداعية).
وتعد هذه الـتسوية هي األعلى
في التاريخ مـنذ انفـصال تاجر
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{ طــــوكــــيـــو - وكــــاالت - بـــدأت
أجراس كل التليفونات في الرن
ــكـافـحـة في خط يـابــاني سـاخن 
االنــتـحــار في الــسـاعــة الــثـامــنـة
مـسـاء اجلـمــعـة لـدى بـدء الـعـمل
تــمـامــا لــتـعــلـو أصــوات حتـاول
سـاعدة داخل غرفـة قبالة تقد ا

شارع غير رئيسي بطوكيو.
وسـألت ماشـيـكـو ناكـايـاما وهي
ــتــطــوعــات لـــلــعــمل في إحـــدى ا
اخلـط الــــــــــــســـــــــــــاخـن وهـي فـي
الـســتـيـنـات من عــمـرهـا بـصـوت
خفيض عبر سماعات الرأس (هل
هي مــشــكــلـة فـي الـعــمل أم شيء
ـنـزل?).(هل تـشـعـر كـما آخـر في ا

لو أنك تريد أن تموت ?).
ويــقـول خــبـراء ومــتـطــوعـون في
الـــيــابــان وهـي مــكــان يـــشــتــهــر
بالـتـحفظ الـشـخصـي(إن السـماح
لـلـنـاس بـالـتـعـبـير عـن مـشاعـرهم
الــداخـــلــيــة ســـاعــد في احلــد من
حـاالت االنـتــحـار بـنـسـبـة  40في
ـــئـــة تــقـــريــبـــا من ذروتـــهــا في ا
).2003وقال الـكاتب والـنشط في
مـــجــال االنــتــحـــار أكــيــتــا ســوي
(حقـيـقة عـدم تمـكـني من التـحدث
عن مـــــشــــــاعـــــري عـــــلـى اإلطالق
أصـبحـت أمرا مـرهـقـا.ولـذلك فور
أن تـمـكـنـت من الـكالم.. أصـبـحت
فــجـأة حــالــتي الـنــفــسـيــة أفـضل
بـــكـــثـــيـــر). وكـــانت أم ســـوى قــد
انـتــحـرت في 1955 عـنــدمــا كـان

طفال.
ونـادرا مـا يـصـمت الـتـلـيـفـون في
مـؤسسـة (بي فـريـنـدز وورلـدوايد
طـوكـيـو) والـتي يـعـمل بـهـا نـحـو
40 مــتــطـــوعــا بــواقع أربــعــة في
اخلـفــارة الـواحـدة الـتي تــسـتـمـر
ثالث سـاعــات بـصـفــة يـومـيـة من
الــســاعــة الــثــامــنــة مــسـاء حــتى
الــســاعــة  5.30صــبــاحــا.وقــالت
نـاكــايـامـا الـتي تــطـوعت في هـذا
الــعــمل مــنـذ  20عـامــا وهي اآلن
ـديـرة (لـو الـتـلـيـفـونـات تـوقـفت ا
عن الـرنــ لـبـضع دقــائق نـشـعـر
بقـلق أن تكـون قد تـعطـلت).وهذه
ؤسـسة واحـدة من ب عـشرات ا
ـؤسـسات الـتي تـشـغل خـطـوطا ا

ساخنة في اليابان.
تـصلـ في الثالثـينات ومعـظم ا
واألربعيـنات من أعمـارهم ومثلت
ئـة والرجال 45 النساء 56 في ا

ئة في 2018. في ا


