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غرف قلبية

االغتيال عنوان دولة
هناك قاعدة  ال تقبل االستثناء على نحو مطلق، مستنبطة 
فيها  تسود  دولة  أية  اّن  مفادها   ، التاريخ  تجارب  من 
للفشل  ويتجه  ضعيف،  حكمها  اّن  يعني  االغتياالت 

والتحول الى الالولة مع زيادة وتيرة القتل اليومي .
ضد  اغتيال  فيها  ،حدث  األرض  في  دولة  توجد  ال 
شخصيات مختلفة في املجتمع ، سياسيًة وعامًة وخدميًة 

في سبع عشرة سنة بقدر ما جرى في العراق .
الدم  بحر  في  نقطة  تبدو  وفلسطني  لبنان  في  االغتياالت 

العراقي. 
سياسيون وأصحاب رأي وأساتذة جامعيون وعسكريون 
وأطباء  ودبلوماسيون  عامة  خدمة  وموظفو  ومعارضون 
ومهندسون  ومتظاهرون ، من النساء والرجال ، جميع 
هؤالء مع عناوين تفصيلية أخرى ، كانوا وقود االغتياالت 
القصدية ، وال أعني هنا القتل بواسطة املفخخات والعبوات 
الناسفة في الطرقات العامة التي كان ضحاياها باآلالف .
االغتيال هو النتيجة املباشرة للعجز عن الحوار ، واالغتيال 
هو التعبير الحقيقي عن هوية أية جهة  تتورط بهذا الفعل 

الشنيع مهما كان عنوانها .
ال توجد مؤشرات توحي بأّن هناك إجراءات لوقف القتل 
ملجرد الخالف في الرأي ، ذلك ان جميع االغتياالت في 
العراق هي محاولة لفرض رأي واحد على الجميع سواء 
بقرارات من حركات وجهات داخلية أو لتنفيذ أوامر من 
الخارج . كما ان جميع عمليات القتل في الشارع يجري 

تقييدها ضد مجهولني .
أي يتجه العراق ؟ ومتى يستطيع الحكم فيه إقرار مرتكزات 

الدولة املستقرة؟ 
وما فائدة القوانني والدستور إذا كان كل شيء يصب في 

هذا الضياع؟
ُّنا نظن  يبدو ان االغتيال لم يعد عنوان مرحلة  زائلة كما ك
في خالل ما جرى عقب تفسخ كل شيء بعد االحتالل 
عنوان  إلى  وتحّوَل   ، ثالث  أو  بسنتني  للعراق  األمريكي 

على جبني الدولة.

د محمد غاني

مغنية شابة حتصد احلصة األكبر من جوائز غرامي  زمان جديد

إن لكل شيء بداية، هي مسلمة بديهية ال نقاش أو جدال بشأنها، لذلك 
تساءلت بدهشة و أنا أتأمل مفهوم املحبة في القلب متى تتكون إرهاصاته 
القلبية، بحثت في مصادر و مراجع عدة تتحدث عن املحبة لدى الفالسفة 
و األطباء النفسانيون و الصوفية فما وجدت أبلغ في هذا الشأن من جملة 
بليغة لفيلسوف أملاني يدعى رودولف شتاينر حيث يرى بأن املحبة »تبتدئ 

حني نترك األنانية جانبا و نفتح غرفة في قلوبنا لشخص آخر«.
ان طاقة املحبة طاقة غريبة، تعطي قدرة على املضي قدما في درب الحياة، 
املهنية على  الحياة الشخصية و  و استطاعة على االبداع و االبتكار في 
السواء، فكل من يحب شيئا يرتقي فيه شاء أم أبى، سواء كان مجاله فنا 

أو ثقافة أو محاسبة أو أدبا أو ديكورات و تجميل....
التحمس  وراء  الكامنة  بالطاقة  رهني  ما  مجال  في  االرتقاء  أن  شك  ال 
الفني  او  املعرفي  الحقل  بإتقان ذلكم  الخليقة  اآلليات  للتمرن على تطبيق 
او الثقافي و هو ما عبر عانه نفس الفيلسوف االماني شتاينر حني خط 
الدفني املغروس في  لم نؤمن بذلكم الشعور  إذا  بأنامله قولته املعروفة« 
أعماقنا بأن هناك قوة عالية فوقنا، ملا تمكنا من االرتقاء الى أشياء باسقة 

فوق قدراتنا«.
إن التفكر و التدبر في األشياء املادية و املحسوسة هو فتح آلفاق التأمل 
ألن  الكريم،  القرآن  منها  و  السماوية  الكتب  في  دينيا  املطلوب  الروحي 
آالء املولى هي باب التفكر القلبي لالرتقاء في اإليمان و تزكية البصيرة 
ملشاهدة فعل الخالق في الكون في كل لحظة و حني، و يا عجبا للموافقات 
بني حكماء الثقفات املختلفة حيث إن صميم الدين يتوافق و نظرة الحكماء، 
فهذا رودولف شتاينر يوافق ديننا الحنيف حني يبدع قولته الراقية« لقد 
حان الوقت إلدراك أن املعرفة املفرطة الحساسية يجب أن تخرج اآلن من 
القبر املادي«. ال شك ان التوجه للمقدس من اهم أساسيات الدين، و هو 
ما تعلمه رمزية التيمم للصالة بمعنى التوجه لها و كذلك الوضوء لها فهو 
من معاني التوجه للنية الحاصلة قبال و كذا رمزية القبلة في اإلسالم بما 
فيها من معاني التوجه حتى يحصل االستمداد القلبي للروح داخل البدن 
فتكون الصالة بذلك وجبة روحية خمس مرات في اليوم لتغذيتها، نفس 
األمر يعبر عنه شتاينر املسيحي الديانة حني يعبر عن نفس الجوهر بقوله: 

»من اجل االقتراب من حمى الحكمة ال بد من التوجه بأرواحنا لها«.
ال غرو ان أصل الحياة هو الروح الكامنة في الجسد بمعى ان عالم املعنى 
في  بالتأمل  إال  للحياة  صحيح  فهم  فال  لذلك  املحسوسات  لعالم  جذر 
عالم املعنى، لذلك سمت املعاني الروحية عن شروحات النصوص القدسية 
بقوله:  بديع  يعبر عنه شتاينر في أسلوب واضح  السطحية، نفس األمر 
»ما يحمي الحياة من االنتهاء و الفناء هو 
األشياء  جذور  في  املرئي  العالم  أصل  ان 

الكامنة في عالم املعنى«. 

اختفاء فنانة روسية معروفة في املكسيك 

نيويورك- الزمان 
إيليش  بيلي  األمريكية  املغنية  صلت 
توزيع  حفل  في  األسد  نصيب  على 
األحد،  يوم  املوسيقية،  "غرامي"  جوائز 
بعد فوزها بكل الجوائز األربع الكبرى 
أغنية،  وأفضل  ألبوم،  أفضل  وهي 
وأفضل تسجيل، وأفضل فنانة صاعدة 

خالل عام.
عن  العام  أغنية  بجائزة  إيليش  فازت 
جاي(  )باد  سيء"  "شخص  أغنيتها 
كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل 

خالل العام عن نفس األغنية.
كما حصلت إيليش )18 عاما( أيضا على 
"عندما  ألبومها  العام عن  ألبوم  جائزة 
أل  وي  )هون  نذهب؟"  أين  جميعا  ننام 
فول سليب هوير دو وي جو؟"، بحسب 

ما نقلت "رويترز".
"غرامي"  جوائز  توزيع  حفل  وبدأ 
كوبي  السلة  كرة  لنجم  الحفل  بإهداء 
حادث  في  حتفه  لقي  الذي  برايانت 
أنجلوس  لوس  خارج  هليكوبتر  طائرة 

يوم األحد.

موسكو -الزمان
الروسية  املمثلة  املكسيك  في  اختفت 
بذلك  أفاد  إندريتشينكو.  ناتاليا  املعروفة، 
ترونتسوف،  يان  العامة،  للعالقات  وكيلها 
خالل  بها  االتصال  عن  عجز  إنه  قال  الذي 
املمثلة  إن  وقال  واحد.  يوم  عن  تزيد  فترة 
 24 السبت  زارت  عاما   63 العمر  من  البالغة 
كانكون  منطقة  في  الجاري صديقتها  يناير 
لوعكة صحية،  منزلها  ثم غادرت  باملكسيك، 

ولم يستطع أحد االتصال بها بعد ذلك.
وأضاف قائال" هذا كل ما يمكنني أن أقوله 
منزلها  إلى  أحدا  أرسل  أن  حاليا  وأحاول 
االتصال  من  حتى  أتمكن  ولم  ليتفقدها. 
بابنها. لكن يبدو أنه ليس على علم بأوضاعها 
ألنهما لم يتواصال إال نادرا، وبدأت االتصال 
معها  تواصلوا  الذين  وأصدقائها  بزمالئها 
السوفيتية  املمثلة  أن  يذكر  الخميس".  يوم 
معروفة  أندريتشينكو،  ناتاليا  الروسية، 
ماري   " أفالم  تصوير  في  بمشاركتها 
بوبينس" "قصة الحب العسكرية امليدانية"، 
وذاع  متسينسك".  مديرية  في  ماكبت  ليدي 
النسائية  األدوار  أحد  أدائها  بعد  صيتها 
إخراج،  من  "سيبيريادا"  فيلم  في  الرئيسية 

أندريه كونتشالوفسكي.

لندن-الزمان
حرارة  درجة  ترتفع  عندما 
بك،  الخاص  الكمبيوتر  جهاز 
وهذا  العمل  في  املروحة  تبدأ 
عندما  ولكن  طبيعي.  أمر 
أو  طوياًل  وقًتا  عملها  يستمر 
تصدر صوتًا مرتفعًا جدًا، فقد 
فيما  ما.  مشكلة  هناك  يكون 
يلي بعض الحلول التي يمكن 
من خاللها التخلص من صوت 
كمبيوتر  في  املرتفع  املروحة 
موقع  أورد  ما  وفق  بوك،  ماك 
اإللكتروني:  نيت«  »سي 
تحقق من التطبيقات وعالمات 
تشغيل  ازداد  كلما  التبويب. 

تبويب  وعالمات  التطبيقات 
االحتماالت  ازدادت  املتصفح، 
إلى  ماك  جهاز  يحتاج  بأن 
استخدام املروحة للحفاظ على 
برودة الجهاز. وينصح بإغالق 
من  االنتهاء  عند  التطبيقات 
عند  خاصًة  استخدامها، 
ثقيلة  تطبيقات  استخدامك 

.iMovie و Photoshop مثل
التهوية  منافذ  من  التحقق 
عىل   MacBook Pro جهاز  يحتوي 
الخلفية،  وحافته  جانبيه  عىل  فتحات 
 MacBook Air جهاز  يحتوي  بينام 
الخلفية.  الحافة  بطول  فتحات  عىل 
بإدخال  تتكفل  الفتحات  هذه 

الهواء  وطرد  البارد  الهواء 
بحجب  قمت  إذا  لذا  الساخن. 
خالل  من  الفتحات  هذه 
في  املحمول  الكمبيوتر  وضع 
أو  وسادة  على  أو  الحضن 
املؤكد  فمن  بطانية،  أو  سرير 
بك  الخاص   Mac جهاز  أن 

سوف يسخن بسرعة.

تنظيف اجلهاز من الداخل
احصل على مفك برأس صغير 
السفلية  اللوحة  بإزالة  وقم 
لتنظيف   MacBook جهاز  من 
املتراكم  والغبار  األوساخ 
جهاز  استخدم  الجهاز.  داخل 

قطعة  أو  املضغوط  الهواء 
األوساخ  إلزالة  نظيفة  قماش 
خاص  بشكل  انتبه  والغبار. 
وفتحاتها  التبريد  ملروحة 

وتأكد من تنظيفها جيدًا.

اختبار مروحة التبريد
هناك احتمال أن يكون السبب 
وراء ارتفاع درجة حرارة جهاز 
MacBook لديك هو وجود عطل 
نفسها.  التبريد  مروحة  في 
يمكنك إجراء االختبار بنفسك 
للقيام  الخبرة  لديك  كانت  إن 
في  مختص  لدى  أو  بذلك 

صيانة أجهزة الكمبيوتر.

مروحة الكومبيوتر .. ازعاج البّد منه ولكن ؟
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كاتب- املغرب

لندن-  موسكو -الزمان 
أن  املختصة  الصينية  األجهزة  أعلنت 
الرئوي جراء فيروس  املصابني بااللتهاب 
نحو  إلى  يحتاجون  الجديد  كورونا 

أسبوعني للشفاء.
وقال العضو في لجنة الخبراء الحكومية 
»إن  سينفان:  لي  الصحة،  شؤون  في 
الذين يعانون من أعراض خفيفة  املرضى 
تقريبا،  أسبوع  غضون  في  يتعافون 
واملرضى الذين تعد حالتهم خطرة يتطلب 
لدينا  ولذلك  أكثر،  أو  أسبوعني  عالجهم 
عدد  الوقت سيزداد  مرور  مع  أنه  في  ثقة 

املرضى الذين سيغادرون املستشفى«.
بمغادرة  للمرضى  السماح  قبل  أنه  وأكد 
الخضوع  عليهم  يتعني  املستشفى، 
لفحوص للتأكد من غياب أعراض املرض، 
طبيعية،  أصبحت  الحرار  درجة  أن  ومن 
غياب  من  للتأكد  تحليلني  إجراء  وكذلك 

الحمض النووي الفيروسي.
الذي  الجديد  كورونا  فيروس  يزال  وال 
في  الصينية  ووهان  مدينة  في  ظهر 
دول  كل  في  قلقا  يثير  املاضي،  ديسمبر 
في  ضحاياه  حصيلة  وأن  خاصة  العالم، 
ارتفاع مستمر، حيث بلغ عدد القتلى 106 

آالف   4 املصابني  عدد  وتجاوز  أشخاص، 
مصاب في الصني. هذا وأعلن في عدد من 
املتحدة  والواليات  اليابان،  بينها  الدول، 
والفيتنام،  وكندا،  وتايالند،  األمريكية، 
تسجيل  وفرنسا،  وأملانيا،  وفرنسا، 
فيما  الجديد.  كورونا  بفيروس  إصابات 
طور موظفو مركز نوفوسيبيرسك العلمي 
الحيوية  والتكنولوجيا  الفيروسات  لعلم 
فيروس  ضد  تجريبيني  لقاحني  »فيكتور« 
كورونا الجديد، وفًقا للموقع الرسمي لفرع 
سيبيريا التابع ألكاديمية العلوم الروسية 
ملركز  العام  للمدير  وفًقا  سيبيريا«.  في   «

الفيروسات  لعلم  العلمي  نوفوسيبيرسك 
رينات  »فيكتور«  الحيوية  والتكنولوجيا 
ماكسيوتوف، فإن املنظمة تطور »لقاحني، 
في  األولية  نماذجهما  اختبار  يجب 
إنشاء  بالفعل  تم  إنه  أيًضا  يونيو«. وقال 
مجموعتني تشخيصيتني لفيروس كورونا 

الجديد في »فيكتور«.
الصينية،  السلطات  أعلنت  قد  وكانت 
مضاد  لقاح  تطوير  عن  األحد،  أمس  يوم 
البالد،  في  املتفشي  »كورونا«  لفيروس 
وأكثر  80 شخصا  مقتل  عن  أسفر  والذي 

من ألفي إصابة.

 كم يومًا يستغرق العالج من الفايروس املرعب ؟
لقاح روسي حملاربة كورونا املستجد

 لندن -الزمان
مجموعة  عن  حديثة،  طبية  دراسة  كشفت 
صغيرة من األطعمة من شأنها أن تساعد في 
وبحسب  نهائيا.  البطن  دهون  على  القضاء 
البريطانية«،  إكسبريس  »ديلي  صحيفة 
العناصر  تناول  املهم  من  أنه  الدراسة  أكدت 
الرئيسية التي تنتمي إلى مجموعات الطعام 
البطن  دهون  على  القضاء  في  تساعد  التي 
بالقرب  البطن  دهون  تراكم  ويسبب  الضارة. 
واألمعاء  الكبد  مثل  الحيوية،  األعضاء  من 
الدم  ضغط  ارتفاع  مثل:  أمراض  تظهر 
وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي مقدمات 
الذي  التهديد  فإن  وبالتالي  القلب.   ألمراض 
أن  املمكن  من  إنها  هو  البطن  دهون  تشكله 

تكون الفارق بني الحياة واملوت.
األشخاص  أن  الدراسات  من  العديد  تظهر 
الذين يتناولون املزيد من البروتني، ال يملكون 
القضاء  في  البيض  ويساعد  البطن.  دهون 
فوائد حرق  تستمد  البطن، حيث  دهون  على 
من  العالي  محتواها  األساسية  الدهون 

البروتني املوجود في البيض.
باإلضافة إلى البيض، تشمل املصادر الكبيرة 
األسماك،  اللحوم،  يلي:  ما  للبروتني  األخرى 

األلبان، البقوليات، بروتني مصل اللنب.

اكتشاف وجبات حترق دهون اجلسم


