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كشـفت دراسة طـبيـة حديـثة عن مـجمـوعة
صغيـرة من األطعمـة من شأنهـا أن تساعد
في الــقـضــاء عـلى دهــون الـبــطن نـهــائـيـا.
˙ديــلي إكــســبــريس وبــحــسب صــحــيــفــة 
هم ̈أكدت الدراسة أنه من ا البريـطانية ?
تناول العناصر الرئيسية التي تنتمي إلى
مــجــمــوعــات الــطــعـــام الــتي تــســاعــد في
الــقـــضــاء عـــلى دهـــون الــبـــطن الـــضــارة.
ويـسـبـب تـراكم دهـون الـبــطن بـالـقـرب من
األعـضــاء احلـيـويـة مـثل الــكـبـد واألمـعـاء
تــظـهــر أمـراض مــثل: ارتــفـاع ضــغط الـدم
وارتــفــاع الــكــولــيــسـتــرول في الــدم وهي
مـقــدمـات ألمـراض الــقـلب.  وبـالــتـالي فـإن
التهديد الذي تشكله دهون البطن هو إنها
ــمـكـن أن تـكــون الـفــارق بـ احلــيـاة من ا
ـوت. تــظـهــر الـعـديــد من الـدراسـات أن وا
ـزيــد من األشــخــاص الــذين يــتــنــاولــون ا
ـــلـــكـــون دهـــون الــبـــطن. الــبـــروتـــ ال 
ويـسـاعـد الـبـيض في الـقـضـاء علـى دهون
البـطن حيـث تسـتمـد فوائـد حرق الـدهون
األساسـيـة محـتـواها الـعالـي من البـروت
ـــوجـــود في الــــبـــيض. بــــاإلضـــافـــة إلى ا
صـادر الـكـبـيـرة األخرى الـبـيض تـشمـل ا
لــلــبــروتــ مــا يــلـي: الــلــحــوم األســمـاك
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هـنـاك قـاعــدة  ال تـقـبل االســتـثـنــاء عـلى نـحــو مـطـلق
مسـتـنـبطـة من جتـارب الـتـاريخ  مفـادهـا انّ أيـة دولة
تـســود فـيـهـا االغـتـيـاالت يـعــني انّ حـكـمـهـا ضـعـيف
ويتـجه للفـشل والتـحول الى الال دولة مع زيـادة وتيرة

القتل اليومي .
حـدث فــيـهـا اغــتـيـال ضـد ال تـوجــد دولـة في األرض 
شـخـصـيـات مـخـتـلـفـة في اجملـتـمع  سـيـاسـيـةً وعـامةً
وخـدمــيـةً فـي سـبع عــشــرة سـنــة بـقــدر مــا جـرى في

العراق .
االغـتيـاالت في لـبـنـان وفـلسـطـ تـبدو نـقـطـة في بـحر

الدم العراقي. 
ســـيــاســيــون وأصـــحــاب رأي وأســاتــذة جـــامــعــيــون
وعـــســكــريــون ومــعــارضــون ومــوظــفــو خــدمــة عــامــة
ودبـلومـاسيـون وأطبـاء ومهـندسـون  ومتظـاهرون  من
الـنسـاء والرجـال  جمـيع هؤالء مع عـناوين تـفصـيلـية
أخـرى  كانـوا وقـود االغتـياالت الـقـصديـة  وال أعني
فخـخات والـعبـوات النـاسفة في هـنا الـقتل بـواسطـة ا

الطرقات العامة التي كان ضحاياها باآلالف .
ـبـاشرة لـلـعـجـز عن احلوار  االغـتيـال هـو الـنـتيـجـة ا
واالغـتـيـال هـو الـتـعـبـيـر احلـقـيـقي عن هـويـة أيـة جـهـة

تتورط بهذا الفعل الشنيع مهما كان عنوانها .
ال تـوجـد مـؤشـرات تـوحي بـأنّ هـنـاك إجـراءات لـوقف
الـــقـــتل جملــــرد اخلالف في الـــرأي  ذلـك ان جـــمـــيع
االغـتيـاالت في العـراق هي محـاولة لـفرض رأي واحد
عــلى اجلــمــيع ســواء بــقــرارات من حــركــات وجــهـات
داخـلـية أو لـتـنفـيـذ أوامر من اخلـارج . كـما ان جـميع
عـمــلـيــات الـقــتل في الـشــارع يـجــري تـقــيـيــدهـا ضـد

مجهول .
أي يتـجه الـعـراق ? ومـتى يـسـتـطـيع احلـكم فـيه إقرار

ستقرة?  مرتكزات الدولة ا
وما فائدة القوان والدستور إذا كان كل شيء يصب

في هذا الضياع?
يبدو ان االغتيـال لم يعد عنوان مرحلـة  زائلة كما كُنّا
نـظن فـي خالل مـا جــرى عـقب تــفـسخ كل شـيء بـعـد
االحتالل األمـريكي لـلعراق بـسنـت أو ثالث  وحتوّلَ

إلى عنوان على جب الدولة.
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إن لـكل شيء بــدايـة هي مــسـلــمـة بـديــهـيــة ال نـقـاش أو
جدال بشأنـها لذلك تسـاءلت بدهشة و أنـا أتأمل مفهوم
احملـبة في الـقلب مـتى تتـكـون إرهاصـاته القـلبـية بـحثت
في مـــصــادر ومـــراجع عــدة تـــتــحـــدث عن احملـــبــة لــدى
الفالسـفة و األطبـاء النفـسانـيون و الصـوفية فـما وجدت
اني أبـلغ في هـذا الـشـأن من جـمـلـة بـليـغـة لـفـيـلـسـوف أ
يـدعى رودولـف شـتـايـنـر حـيث يـرى بـأن احملـبـة (تـبـتـد
حــ نـتــرك األنـانــيــة جـانــبـا و نــفــتح غـرفــة في قــلـوبــنـا

لشخص آخر).
ـضي ان طـاقـة احملـبـة طـاقـة غـريـبـة تـعـطي قـدرة عـلى ا
قــدمــا فـي درب احلــيــاة و اســـتــطــاعـــة عــلى االبــداع و
ـهنـيـة على الـسواء االبـتكـار في احلـياة الـشخـصـية و ا
فكل مـن يحب شـيئـا يرتـقي فـيه شاء أم أبى سـواء كان
مـجـاله فنـا أو ثـقـافة أو مـحـاسـبة أو أدبـا أو ديـكورات و

جتميل….
ال شك أن االرتـقاء في مـجـال ما رهـ بـالطـاقـة الكـامـنة
وراء التحمس للتمرن على تطبيق اآلليات اخلليقة بإتقان
ـعرفي او الـفنـي او الثـقافي و هـو ما عـبر ذلكـم احلقل ا
عـنه نفس الـفيـلـسوف االمـاني شتـايـنر حـ خط بأنـامله
ــعـروفــة (إذا لم نــؤمن بــذلـكم الــشــعـور الــدفـ قـولــته ا
ـا ـغـروس في أعـمـاقـنـا بـأن هـنـاك قـوة عـالـيـة فـوقـنـا  ا

تمكنا من االرتقاء الى أشياء باسقة فوق قدراتنا).
ادية و احملـسوسة هو إن التفـكر و التـدبر في األشيـاء ا
ـطــلـوب ديــنـيـا فـي الـكـتب فـتح آلفــاق الـتـأمل الــروحي ا
ولى هي باب السماوية و منهـا القرآن الكر ألن آالء ا
ـان و تـزكـيـة الـبـصـيرة الـتـفـكـر الـقـلبـي لالرتـقاء في اإل
شـاهدة فـعل اخلالق في الـكون في كل حلـظة و ح و
يا عجبا للموافقات ب حكماء الثقفات اخملتلفة حيث إن
صـمـيم الــدين يـتـوافق و نـظـرة احلـكـمـاء فـهـذا رودولف
شـتـاينـر يـوافق ديـننـا احلـنـيف ح يـبـدع قـولته الـراقـية
فـرطة احلـساسـية ـعرفـة ا (لقـد حـان الوقت إلدراك أن ا

ادي). يجب أن تخرج اآلن من القبر ا
ال شك ان التـوجه لـلمـقدس من اهم أسـاسيـات الدين و
ـعنى التـوجه لها و هو مـا تعلـمه رمزية الـتيمـم للصالة 
كذلك الوضوء لها فهو من معـاني التوجه للنية احلاصلة
ا فيها من معاني قبال و كذا رمزية القبـلة في اإلسالم 
الـتــوجه حـتى يـحـصل االسـتــمـداد الـقـلـبي لـلـروح داخل
البدن فتكون الصالة بذلك وجبة روحية خمس مرات في
ـسيحي اليـوم لتـغذيتـها نـفس األمر يعـبر عـنه شتايـنر ا
الــديـانـة حـ يـعــبـر عن نـفس اجلـوهــر بـقـوله: (من اجل
االقـتـراب من حـمى احلـكـمـة ال بـد من الـتـوجه بـأرواحـنا

لها).
ال غـرو ان أصل احلـيـاة هو الـروح الـكـامـنـة في اجلـسد
ـعنى جذر لعـالم احملسوسات لذلك فال عنى ان عالم ا
ـعنـى لذلك فـهم صـحـيح لـلـحيـاة إال بـالـتـأمل في عـالم ا
عاني الروحية عن شروحات النصوص القدسية سمت ا
الـسـطـحـيـة نـفس األمـر يـعـبـر عـنه شـتـايـنـر فـي أسـلوب
واضح بديع بقوله: (ما يحمي احلياة
من االنتـهاء و الـفنـاء هو ان أصل
ـرئي في جــذور األشـيـاء الـعــالم ا
ــــعــــنى). الــــكــــامــــنــــة في عــــالم ا
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{ بروكسس - وكاالت - اعترف
مــلك بــلـجــيـكــا الــسـابق ألــبـرت
الثـاني بـأبـوته المـرأة ولدت من
عالقة غرامية بعد أن أُجبر على
إجراء اختـبار احلـمض النووي
لــتــأتي الــنــتــائج مــؤكــدة أبــوته
ــلك الـســابق يـرفض لـهــا.وظل ا
االســتـــجــابــة لـــطــلـب الــفـــنــانــة

البـلجـيكـية دلـف بـويل البـالغة
من الـعــمـر 51 عـامــا االعـتـراف
بـأبـوته لهـا ألكـثـر من عـقـد.وفـقد
ألـــبـــرت الــثـــاني حـــصــانـــته من
احملـــاكـــمــة بـــعـــد أن تــخـــلى عن
الـسـلــطـة في عـام 2013 بـسـبب

اعتالل صحته. 
وقال مـحـامي بـويل (إن اعـتراف

ــلك الــســابق بــبـنــوة مــوكــلـته ا
أضفى شعورا كبيرا بـاالرتياح).
اضي  وفي بيان صدر االثن ا
ــلك الــســابق إن قــال مــحــامــو ا
(نتائج اختـبار احلمض النووي
تـشـيـر إلى أنه األب الـبـيولـوجي

للسيدة دلف بويل). 
ــــلك الــــســـابق وأضــــافـــوا (أن ا

ـلك الـسـابق مـبلغ 5000 يورو ا
يوميا لرفضه إجراء االختبار.
انـتـشـرت الـشـائـعـات بـأن لـلمـلك
ابــــنــــة مـن عالقــــة خــــارج إطـــار
الـزواج ألول مـرة في عـام 1999
في كـتــاب غـيـر مــصـرح به حـول
سـيـرة حـيـاة زوجـته وفـقـا لـلـبي

بي سي. 

عـركة في الـبـحث عن الهـوية). ا
وأضــــــاف (كـــــان لــــــديــــــهـــــا أب
بيولوجي رفضهـا بقسوة عندما
أثيـرت القـضيـة علـنا وقـد شَنّت
ـعركـة الـقـانونـيـة لـتُـجنب هـذه ا
أوالدها عناء حمل هذا العبء).
 وقضت مـحكـمة االسـتئـناف في
اضي بتغر بروكسل في أيار ا

الـبـالغ من الـعـمـر 85 عـامـا قرر
ـعــركـة الـقـانـونـيـة الـتي إنـهـاء ا
اســــتـــمـــرت مـــنـــذ عـــام 2013 و
االعــتــراف بـدلــفــ بـويـل كـرابع
أوالده).  وقـــال مـــحـــامي بـــويل
مارك أويـتنـداييل لـتلـفزيون (آر
تـي إل) (لـــقـــد كــانـت حـــيـــاتـــهــا
كـــابـــوســا طـــويال بـــســـبب هــذه
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أعــلـــنت األجـــهـــزة الـــصــيـــنـــيــة
صـاب بااللتهاب اخملتصة أن ا
الـرئـوي جـراء فـايـروس كـورونـا
اجلــديــد يــحــتــاجــون إلى نــحــو

أسبـوع للـشفـاء. وقال الـعضو
في جلنـة اخلبـراء احلكـومية في
شؤون الصحـة لي سينفان: (إن
ــــرضـى الــــذين يــــعــــانــــون من ا
أعــراض خــفـيــفــة يـتــعــافـون في

رضى غضون أسبوع تقريبا وا
الذين تعد حالتهم خطرة يتطلب
عـالجــهـم أســبـــوعـــ أو أكـــثــر
ولذلك لدينا ثقة في أنه مع مرور
ـــرضى الـــوقت ســـيـــزداد عـــدد ا

ستشفى). الذين سيغادرون ا
وأكد أنـه قبل الـسـماح لـلـمرضى
ــســتــشــفى يــتــعــ ــغــادرة ا
عليهم اخلضوع لفحوص للتأكد
ـرض ومن من غـيــاب أعـراض ا
أن درجـــــة احلــــرارة أصـــــبــــحت
طبـيعـية وكـذلك إجراء حتـليـل
لـــلـــتـــأكـــد مـن غـــيـــاب احلـــمض

النووي الفيروسي.
وال يـــــزال فــــايـــــروس كــــورونــــا
اجلــديــد الـذي ظــهــر في مــديــنـة
ووهـان الـصـيــنـيـة في ديـسـمـبـر
ـاضي يـثــيـر قـلـقـا في كل دول ا

العلـوم الروسيـة (في سيبـيريا).
ـــركــز وفـــقًـــا لــلـــمـــديـــر الـــعـــام 
نـوفـوســيـبـيـرسك الــعـلـمي لـعـلم
الــفــيــروسـات والــتــكــنـولــوجــيـا
احلـــيـــويـــة فــــيـــكـــتـــور ريـــنـــات
نظمة تطور ماكسيوتوف فـإن ا
(لــــقــــاحـــــ يــــجـب اخــــتــــبــــار
ـاذجـهـمـا األولـيـة في يـونـيو).
وقال أيضًا إنه  بـالفعل إنشاء
مـجــمــوعــتــ تــشــخــيــصــيــتـ
لــفــايـروس كــورونــا اجلــديـد في

(فيكتور).
وكـــانت قــد أعــلــنـت الــســلــطــات
الـصـيـنـية يـوم أمس األحـد عن
تـطــويـر لـقـاح مــضـاد لـفـايـروس
ـتــفــشي في الــبالد (كــورونــا) ا
والــــذي أســـــفــــر عن مــــقــــتل 80
شخـصا وأكـثـر من ألفي إصـابة.

الــعــالم خــاصــة وأن حــصــيــلــة
ضــحـايــاه في ارتـفــاع مـســتـمـر
حـــيـث بـــلغ عـــدد الـــقـــتـــلى 106
أشـــــــخـــــــاص وجتـــــــاوز عــــــدد
ــصــابــ 4 آالف مـــصــــاب في ا
. هـذا وأعـلن في عـدد من الـصـ
الدول بينهـا اليابان والواليات
ــتـحــدة األمـريـكــيـة وتــايالنـد ا
وكــنــدا والــفــيـتــنــام وفــرنــسـا
ـــانــيــا وفــرنــســـا تــســجــيل وأ
إصـــابــات بـــفـــايــروس كـــورونــا
اجلديد. فيـما طور موظـفو مركز
نـوفـوســيـبـيـرسك الــعـلـمي لـعـلم
الــفــيــروسـات والــتــكــنـولــوجــيـا
احلــيــويــة  (فــيـكــتــور) لــقــاحـ
جتريـبي ضـد فايـروس كورونا
اجلـديـد وفـقًـا لـلـموقـع الرسـمي
ية لفـرع سيـبيـريا الـتابع ألكـاد
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وأثار هذا االدعاء فضيحة ملكية
وتــداولـــته وســائـل اإلعالم عــلى
نطاق واسع في بـلجيـكا.وزعمت
ـلك ألـبـرت هـو دلـفـ بـويل أن ا
والــدهــا الـبــيــولــوجي ألول مـرة
خالل مقابـلة عام 2005. وادعت
والـدتــهـا الـبـارونــة سـيـبـيل دي
ســيـلـيــز لـوجن تــشـامــبس أنـهـا
كــانـت عــلى عالقـــة غــرامــيــة مع
ـلك الــسـابق بــ عـامي 1966 ا
و 1984عــــنــــدمــــا كــــان ال يـــزال
أمـــيـــرا. لـــكن ألـــبـــرت وصل إلى
عرش الـبالد بشـكل مفـاجئ بعد
وفــاة شــقــيــــــــقه األكــبــر فـــــــي
عـام 1993 عن عــمــر 62 عــامــا.
ـــنـــصب حــــــــتى وشـــغل هـــذا ا
تــمـوز 2013 حـ أعـلـن تـنـازله
عن الــــعــــرش بـــســــبـب حـــالــــته
الـــصـــحــــيـــة وحل مـــحـــله ابـــنه
فيـلـيب.  ويـقال إنه يـحـصل على
دخل سنـوي يبـلغ حوالي مـليون
يــورو.وبــعـــد فــتــرة وجــيــزة من
تـنـازله عن الـعـرش عـادت بـويل
إلثـــارة الـــقـــضــيـــة واســـتـــأنــفت
ـلك إجـراءات احملـكمـة. ورفض ا
ـاضي االمتـثال السـابق الـعام ا
ألمر احملكمـة الصادر عام 2018
والــقـاضي بــخـضــوعه الخـتــبـار
احلـــــــمض الـــــــنـــــــووي وقـــــــدم
اســتـئـنــافـا.وكــانت احملـكــمـة قـد
حـددت في الــبـدايـة مــهـلـة ثالثـة
ه عــيــنــة لــعــاب أشـــهــر لــتــقــد
إلجـراء االخـتـبـار مـوضحـة (أنه
في حال عـدم امتثـاله لذلك خالل
دة احملـددة ستُـعـد بويل ابـنته ا
وقد تكون مـؤهلة للـحصول على
إرث). وتـتـمـتـع بـلـجـيـكـا بـنـظـام
لك مـلكي دسـتـوري يـلـعب فـيه ا

دورا رمزيا إلى حد كبير.

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت -
طــرح الــنــجم جـاســتــ بــيــبـر
أغـنـيـة جـديـدة له بـعـنوان (كت
مي) وهـي ضـــــــمن ألـــــــبـــــــومه
(تــغـيـرات). وتـشــارك بـيـبـر في
ــطــريـــة كــاهالني. غـــنــائــهـــا ا
واأللـــبـــوم وهــــو اخلـــامس في
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مسيـرة بيبـر وسيتم طرحه في
14 من الشهر القادم. وسيقوم
بيبـر البالغ مـن العمر  25عاماً
بــجــولــة غــنــائــيــة حتــمل إسم
األلبـوم تنـطلق في 14 ايار في
واشــــنـــطـن. وتـــنـــتــــهي في26

ايلول  في نيو جيرسي.
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عــنــدمـــا تــرتــفع درجــة حــرارة
جـهـاز الكـمـبيـوتـر اخلاص بك
ـروحـة في الـعـمل وهذا تـبـدأ ا
أمـــر طــبــيـــعي. ولــكـن عــنــدمــا
يـستـمر عـمـلهـا وقتًـا طويالً أو
تصدر صـوتاً مرتفـعاً جداً فقد
يكـون هـنـاك مـشـكـلـة مـا. فـيـما
كن يلي بـعض احلـلول الـتي 
من خاللها التخلص من صوت
ـرتـفع في كـمـبـيـوتر ـروحـة ا ا
مــاك بـوك وفق مــا أورد مـوقع
(سي نـيت) اإللكـتـروني: حتقق
من الـــتـــطـــبــيـــقـــات وعـالمــات
الـتـبـويب.  كلـمـا ازداد تـشـغيل
الــتـطـبـيـقـات وعالمـات تـبـويب
ـتـصـفح ازدادت االحـتـمـاالت ا
بــأن يــحـــتــاج جــهــاز مــاك إلى
روحة للحفاظ على استخدام ا

برودة اجلهاز. 

ويـنـصح بــإغالق الـتـطــبـيـقـات
عـــــــنــــــــد االنـــــــتــــــــــــهــــــــاء من
اســـتــخــدامــهـــا خــاصــةً عــنــد
استخدامك تطبيــــــــقات ثقيلة
.iMovie و Photoshop مثل
الـتــحـقق مـن مـنـافــذ الـتــهـويـة
MacBook يــحـــتــوي جـــهــاز
Proعلى فـتحـات على جـانبيه 
وحــافـــته اخلــلــفـــيــة بــيـــنــمــا
MacBook يــحـــتــوي جـــهــاز
Airعلى فتحات بطول احلافة 
اخللـفيـة. هذه الـفتـحات تـتكفل
بـإدخــال الـهــواء الـبــارد وطـرد
الـهــواء الـسـاخن. لـذا إذا قـمت
بحجب هذه الفتحات من خالل
وضع الـكمـبـيوتـر احملـمول في
احلــــضـن أو عــــلى وســــادة أو
ـؤكد سـريـر أو بـطانـيـة فـمن ا
أن جــــهــــاز Mac اخلــــاص بك

سوف يسخن بسرعة.
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احصل على مفـك برأس صغير
وقم بإزالة اللوحـة السفلية من
جــهـاز MacBook لــتــنــظــيف
ــتـــراكم األوســـاخ والـــغـــبـــار ا
داخل اجلـهـاز. استـخـدم جـهاز
ــضــغــوط أو قــطــعـة الــهــواء ا
قـمـاش نـظـيـفـة إلزالـة األوسـاخ
والــغـبـار. انـتــبه بـشـكل خـاص
ــروحـة الــتـبــريـد وفــتـحــاتـهـا

وتأكد من تنظيفها جيداً.
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هناك احـتمال أن يـكون السبب
وراء ارتـــــفــــاع درجـــــة حــــرارة
جـــهــاز MacBook لـــديك هــو
وجود عطل في مروحة التبريد
كنك إجـراء االختبار نفسـها. 
بـنـفسك إن كـانت لـديك اخلـبرة
لــلـقـيـام بــذلك أو لـدى مـخـتص

في صيانة أجهزة الكمبيوتر.
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ـمــثــلـة الــروســيـة ــكــسـيـك ا اخــتــفت في ا
عروفـة ناتـاليا إنـدريتشـينكـو. أفاد بذلك ا
وكيلهـا للعالقات الـعامة يان تـرونتسوف
الذي قـال إنه عـجـز عن االتصـال بـها خالل

فترة تزيد عن يوم واحد. 
مثلة الـبالغة من العمر 63 عاما وقال إن ا
زارت الـسـبت 24 كـانــون الـثــاني اجلـاري
كسيك ثم صديقتهـا في منطقة كانـكون با
غادرت منزلـها لوعـكة صحيـة ولم يستطع
أحد االتـصـال بهـا بـعد ذلك. وأضـاف قائال
ـــكــنــنـي أن أقــوله وأحــاول (هـــذا كل مــا 
حاليا أن أرسل أحدا إلى منزلها ليتفقدها.
ولم أتمـكن حـتى من االتـصال بـابـنهـا. لكن
يبدو أنـه ليس على عـلم بأوضـاعها ألنـهما
لم يـــتــواصـال إال نــادرا وبـــدأت االتــصــال
بزمالئها وأصدقائها الذين تواصلوا معها

يوم اخلميس). 
ـمـثــلـة الـســوفـيـتـيــة الـروسـيـة يــذكـر أن ا
شـاركتها ناتاليـا أندريتشـينكو مـعروفة 
في تـصـوير أفالم (مـاري بـوبـيـنس) (قـصة
يدانية) ليدي ماكبت في احلب العسكرية ا
مــديـريـة مـتــسـيـنــسك. وذاع صـيـتــهـا بـعـد
أدائها أحد األدوار الـنسائية الـرئيسية في
فـــيــلم (ســيــبــيـــريــادا) من إخــراج أنــدريه

كونتشالوفسكي.

البرت الثاني وعائلته


