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تــشــيــر دراســة صــيــنـيــة إلى أن
دخـن الذين أصـيبـوا بجـلطة ا
من قــبل يــكـونــون أكــثـر عــرضـة
لإلصـابـة بـأخـرى إذا لم يـقـلـعوا
عن تـلك الـعـادة أو يـحـدوا مـنـها
عــلى األقـل.وربــطت الــعــديــد من
الـدراسـات مــنـذ وقت طـويل بـ
الـــتـــدخـــ وزيــادة احـــتـــمــاالت
اإلصــــابــــة بـــــأمــــراض الـــــقــــلب
واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة ومـــنـــهـــا
النوبات القلـبية واجللطات. لكن
الدراسـة اجلديـدة تسـلط الضوء
على تأثير التدخ على احتمال
ن اإلصـــابـــة بـــجـــلـــطـــة أخـــرى 
أصـيــبـوا بـهــا بـالـفــعل.وشـمـلت
الـدراسة  3069شخـصـا عـاشوا
بعـد اإلصـابة بـجلـطـة بيـنهم 48
دخـن في حـ قال ـئة مـن ا با
ــئـة إنـهم أقــلـعـوا عن تـســعـة بـا
.وكما كـان متوقعا كانت التدخ
احتماالت اإلصـابة بجلـطة ثانية
ن دخـنـ أعلـى بكـثـير  لـدى ا
لم يسـبق لهم الـتدخـ حتى إذا
أقـــلـــعـــوا عـــنه بـــعـــد اإلصـــابـــة
باجللـطة األولى. لكن من أقـلعوا
قـلت لـديـهم االحـتـمـاالت بـنـسـبة
ن واصـلوا ـئـة مـقـارنـة   29بـا
ــشـاركـ .وعــاش كل ا الـتــدخـ
ـدة ثالثة أشـهـر على بالـدراسـة 
األقل بـعـد إصــابـتـهم بـاجلـلـطـة.
وزاد احـــتـــمـــال تــكـــرار إصـــابــة
ـدخـن بـجـلـطـات بـزيـادة عدد ا
الــســجــائـــر الــتي يــدخـــنــونــهــا
ـــقــارنـــة مع غـــيــر يــومـــيــا.وبـــا
ــدخـــنــ زاد خــطــر اإلصــابــة ا
بـجلـطـة ثانـيـة لدى من يـدخـنون
مــا يــصل إلى  20ســيـجــارة في
ــئـة كــمـا الــيـوم بــنـســبـة  68بـا
وصـــلـت الـــنــــســـبــــة إلى ثـالثـــة
أمـثـالـهـا لـدى من يـدخـنـون أكـثر

من  40سيجارة يوميا.
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التـصريحات االيرانية والسعودية تتفق على عدم الرغبة في قيام
ـنــطـقـة . ايــران تـقــول تـصــريـحـاً وتــلـمــيـحـاً حــرب جـديــدة في ا
لواشـنطـن  علـيكم عـدم التـورط ألنّ أهـدافكم في اخلـليج فـرصة
سهـلة لنا . والرياض تؤكد أنّـها قادرة على الرد بقوة وحزم على

أي هجوم إيراني ضدها .
دول اخلـلــيج تــخــشى من هــجــمـات تــنــفــذ ضــدهـا فـي ظل هـذا

التصعيد تكون بالوكالة عبر اليمن والعراق .
هنـاك رأي يـقول أنّ الـرد االيراني سـيكـون بـحسب قـوة الضـربة
االمـريــكـيـة إذا وقـعت حتـت أي عـنـوان مـســتـحـدث . وقـد ال تـرد
ايران إذا رأت انّ الـضربة كـانت هامشيـة وال تؤثر عـلى قدراتها
الـعـسـكـريـة والـنـوويـة . وسـوف تـسـتـخـدم الـتـظـلّم أمـام اجملـتـمع
الدولي كوسيلة للرد وكسب التعاطف . السيما إذا فقدت أمريكا
ـفــتـرضـة  –اآلن  عـنـصــر الـتـخـويف بـعــد الـضـربـة االولى  –ا

ستقبلي الذي تستخدمه كأداة ضغط في هذه األزمة. ا
ال تـوجـد حـسـابـات دقـيقـة لـلـتـوقـعـات في هـذه احلرب . لـكن من
ــتــحــدة إذا فـــتــحت جــبــهـــة الــتــعــاطي الــواضح انّ الـــواليــات ا
الـعـسـكـري مع ايـران  فإنّـهـا لن تـكـون صفـحـة وتـطـوى في يوم
ولـيـلـة . وانّ الـعـراق الـذي ال حـول له والقـوة  سـيـدفع ثـمـنـاً في
ــزدوج  في الــوقت الــذي يـعــاني الــبــلـد من مـعــرض االبــتـزاز ا
ـتراكـمة  ويُـخشى أن يـشجع الـفاسـدون على احلرب مشـاكله ا
من حتت الطـاولـة لطيّ مـلـفات فـسادهم الـكـبيـرة الـتي استـنزفت

ثروات الشعب سنوات طويلة .
ـعـروض هــو كـيف ســتـكـون ايــران في وجـهــة نـظـر والـســؤال ا
االدارة االمريـكية بعـد الضربة االولى إذا وقـعت ? هل الغاية من
الـضــربــة بــحــسب واشــنــطـن  حتــريك أجــواء راكــدة أم تــأمـ
الوصـول اجلديد للـمنطقـة أم تأديب الطمـوح االيراني أم  تسديد

لفواتير اتفاقات استراتيجية? 
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مشهد أول خارجي
كان بغداد; 1984 الوقت عصرا; ا

تـدور الـكـامـيـرا عـلى جـداريـة نـصـب احلـريـة; نـرى سـرب حـمامٍ
يـحطُّ بـسـكيـنـة وهدوء عـلى حـافة الـنـصب الـعلـويـة فجـأةً نـسمع
ة بـشــكل خـاطف الـكــامـيـرا تالحـق تـطـايـر هـديـر طــائـرة حـربــيـَّ
احلمام فزعاً من النصب إلى سماء تناثرت عليها سحب دكناء..
قـطع; فـتى بـوجه حـنـطـي وبـنطـلـون جـيـنـز حـائل الـلـون وقـمـيص
اسود يـحـمل بـيـده مجـمـوعـة كتب وأوراق يـحثُّ اخلـطى بـشارع
عـام ويـحـدق إلى الـسـمـاء علـى أمل رؤيـة الـطـائـرة دون جدوى..
كان مصـحوباً بصوت ونسـمع صوت القصف يـبدو بعيـداً عن ا
لعـلعـة مقاومـة الطائـرات.. قطع أنـاس بسطـاء يتـراكضون حتت
قاومات.. قطع الفتى الـنصب إلى جهة ما مع صوت رصاص ا
احلنـطي يدخل مرتبكاً من بوَّابة عريضة إلى مبنى احتاد األدباء
والـــكـــتـــاب فـي ســـاحـــة األنـــدلـس; يـــعـــتـــرض طـــريــــقه مـــوظف

البس الزيتونية.. االستعالمات الذي يرتدي ا
موظف االستعالمات (بصوت حاد): هاي لوين أخي.

كانه وقد اعتلى وجهه بعض اخلجل.. يتوقَّف الفتى متسمراً 
الفتى احلنطي: عفواً أستاذ; أريد أدخل للنادي.

موظف االسـتـعالمـات: بـهـذي الـسهـوله تـريـد تـدخل اشـكـلولك;
خاجن خان?

الفتى احلنطي: (مندهشاً) أعرفْ مو خاجن خان. 
موظف االستعالمات: ابني هذا نادي مال أدباء محترم 

الفتى احلنطي: أعرف; وأتشرف أدخله..
موظف االستعالمات (وقد تمكَّنَ منهُ): تعال هنا..

يـقــتـرب الــفـتـى احلـنـطـي مـنه وقــد ازداد ارتـبــاكـا وخــجال: نـعم
أستاذ.

مــوظف االســتــعالمــات: أوال آني مــو أســتــاذ; آني الــرفــيـق أبـو
قتيبه..

الفتى احلنطي: أتشرَّف بيك
مـوظـف االسـتـعالمـات (يــنـتـبه إلى كــتبٍ بـيـد الــفـتى): حـضـرتك

عضو باالحتاد?
الــفــتى احلـنــطي: ال والـلـه مع األسف; بس آني شــاعـر وجــنـدي

باجلبهة.
مـوظـف االسـتـعالمـات: شـاعـر وجـنـدي ?! لـعـد لـيش مـو عـضـو

باالحتاد?
الفتى احلنطي (يلوذ بصمته)  

مــوظف االســتـعـالمـات: أخــويه هــذا الــنـادي; ألعــضــاء االحتـاد
وضيوفهم فقط.

الفتى احلنطي: احلقيقة أستاذ..
مـوظف االســتـعالمـات مــقـاطـعـا: الــرفـيق أبـو قـتــيـبه.. كـول.. لـو

تكوول أستاذ..
الفتى احلنطي: العفو حجّي..

موظف االستعالمات (بان عليه الغضب): حجّي شنو?! 
الـفتى احلنطي (بحرج): العفو; شوية ?دخت; بغداد أدوّخ رفيق
ـكـان أوَّل مـرة; ومـا أبــو قـتـيـبه; ألن آنـي بـصـراحـة أدخل هــذا ا

أعرف التعليمات.
موظف االستعالمات: الزم انته مو من بغداد..

الفتى احلنطي: آني من كربالء..
مــوظف االســتــعـالمــات: هــا من كــربالء; يــا أهال وســهال.. بس
يـؤسـفــني مـا أكـدر أدخـلك الـنـادي; ألن مـثل مـا كـتـلك; الـدخـول
لألعـضــاء وضـيـوفـهم وبس. فـجـأة يـتــرك مـوظف االسـتـعالمـات
الـفتى احلنـطي بارتـباك وهو يـصيح: أوكف عـلى صفحه; أوكف

على صفحه بسرعه..
تـثل الـفـتى احلنـطي ويـقف قـرب اجلدار; بـيـنـما يـهـرع موظف
االسـتــعالمـات السـتـقـبــال سـيـارة فـارهـة تــدخل مـبـنى االحتـاد
ويفـتح البـاب بتـملّق واضح إلى راكـبهـا.. حيث يـهبط مـنها رجل
قصـيـر الـقامـة يـرتدي مالبـس زيتـونـية يـبـدو انه رئـيس االحتاد
سـرعــان مـا يـخــتـفي في داخل ?مـبــنى اإلدارة.. ويـعـود مـوظف

.. االستعالمات إلى الفتى احلنطي حانقاً
موظف االستعالمات: جان سويتنه مشكله جبيرة..
الفتى احلنطي: (مستغرباً) خير خو ماكو شي

مـوظف االستـعالمات: علـى أية حال.. يـله أخي تفـضل اطلع من
البنايه..

الفتى احلنطي (خائفا): صار; صار; انته تأمر رفيق أبو قتيبه..
وبيـنمـا يقرَّر الـفتى احلـنطي اخلروج.. يـدخل إلى (الكادر) رجل
نحـيف; قصـير الـقامـة; له صلـعة مـتقـرحة وقـد لوَّحـتها الـشمس
ـة وبـالـيـة ويـبـدو عـلــيه االنـتـشـاء; ويـردّد أهـزوجـة البس قــد و
حـربية باستخفاف: (دا دا عركنه بيكم) هذا الشخص هو

جان دمُّو..
موظف االستعالمات: هلو جان 

جان: أهال أبـو قـتيـبه; (ينـظر إلى الـسـيارة الـفارهـة) اليـوم عمَّك
مشرّف احملل..

موظف االستعالمات: ها جان; بدينه.. بعدنه على أوَّله..
): يابه مشرّف االحتاد; حته لتزعل علينه; صُدك.. جان (مبتسماً

شلونه مزاج عمك اليوم? بشّرني? حتَّه أقصفه..
ــنـوع من مــوظف االسـتــعالمــات: ال تـقــصـفه وال بــطـيـخ; انـته 

دخول النادي..
نع عني.. عوَّد ذاك اليوم شالوا ا جان: هاي شنو.. 

موظف االستعالمات: هذا منع جديد; صدر اليوم..
رَّة?  نع هاي ا جان: وشكد ا

نع بـلوحـة اإلعالنات مـوظف االستـعالمات: شـهر.. ذاك كـتـاب ا
(يشـيـر بيـده إلى جـهة مـا; ويـنتـبه إلى أنَّ الـفتي احلـنـطي مازال

( واقفاً
موظف االستعالمات: ها أخي شو بعدك واكف..

الفتى احلنطي: العفو أبو قتيبه; انتظر أستاذ جان..
موظف االستعالمات: أستاذ جان.. األخ ينتظرك..
نوع  جان (يلتفت إلى الفتى احلنطي): انته هم 

الفتى احلنطي: تقريباً
جان (يـضحك ويظهر نابه الوحيد): يـكول تقريباً; يعني أكو أمل
تـدخل موظف االسـتـعالمات (بـعـصبـية): ال أمـل والهم يحـزنون;

تفضلوا طلعوا برة قبل ما جتيني عقوبة من وراكم..
جان: هو أكو واحد يكدر يعاقب الرفيق أبو قتيبة..

مـوظف االستـعالمـات: جـان بال تـعـلـيق رجـاءً.. وانـطـيـني عرض
اجتافك..

جان: أعصابك عيني أبو قتيبة; طالع من هاي القمامة.
موظف االسـتـعالمـات: جـان اطلع بـسـرعـة وإذا تـغلط مـرة ثـانـية

أخابر الشرطة. 
.. بعدين لويش تـخبص الشرطه بأمور جان: طـالع يابة طالـع
تــافـــهه; والــبــلــد في حــالـــة حــرب مــو تــدري أخــوانك الــشــرطــة
مشـغـول ويَّه االنـضـبـاطيـة بـالسـيـطـرات; (يضـحك جـان) وانته

تعرف األفرارية ترست البلد.
): جان راح تصيـر مو حلوه; اطلع موظف االسـتعالمات (متـوتراً

( وكفيني شرّك. (يلتفت جان إلى الفتى احلنطي قائالً
جـان: امشي يابه; امشي نطلع.. هسَّه يا ريت عرك نادي األدباء
يسـكّـر; أشـو كـله حـبـوب ومـغـشـوش مـثل بـعض األدبـاء! امشي

يابه امشي.
ـوظف االستـعالمات يـهزُّ بـيده) بـينـما جان والـفتى (لقـطة كـلوز 

احلنطي يخرجان من بناية االحتاد.
مــوظـف االســتــعالمـــات (يــزفــر حــســره
وكـأنَّه تـخـلَّص مـن حـملٍ ثـقـيل): هـمـزين

طلع; هذا جان كارثة …?! قطع.
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انية لـلتغذية قالت اجلمعـية األ
إن للـجـ فوائـد صحـيـة كثـيرة
ثل مـصدراً جـيداً لـلبـروت إذ 
والـكـالـسـيـوم غـيـر أنـهـا حـذرت
من اإلفـــراط في تـــنـــاوله أيـــضــاً
ـــلح بـــســـبب احـــتـــوائه عـــلى ا
شبعة ما واألحماض الدهنيـة ا
هد الطريق لبعض األمراض.
وأوضـحت اجلـمـعـيـة أن اإلفراط
في تناول اجل يتسبب في رفع
مستـوى الكـوليسـترول في الدم
الــــذي قـــد يــــؤدي إلى انــــســـداد
الـشــرايـ واإلصـابــة بـأمـراض
القلب واألوعية الدموية. كما أن
شـبـعـة قد األحـماض الـدهـنـيـة ا
حتـــرم اجلـــسم من امـــتـــصــاص
األحـمــاض الـدهـنـيــة األسـاسـيـة
ـهـمـة لـتــثـبـيط االلـتـهـابـات في ا
اجلسم مـا يتـسبب في اإلصـابة
ـفــاصل. وبـاإلضـافـة بـالــتـهـاب ا
إلـى ذلك يـــتــــســـبـب اإلفـــراط في
تـنـاول اجلـ في إبـطـاء وظـيـفـة
الكبد ما يـؤدي إلى زيادة نسبة
السموم في اجلسم ويرفع خطر
اإلصابة بالسـرطان. ولالستفادة
من مــــــزايـــــــا اجلــــــ وجتــــــنب
مــخـــاطــره الـــصــحـــيــة تـــنــصح

اجلمـعيـة بـتنـاول ما ال يـزيد عن
50 إلى 60 غـــــــرام مـن اجلـــــــ
يومياً. كماا ظهرت نتائج دراسة
عـلــمـيـة أجـراهـا عــلـمـاء جـامـعـة
ريــدجن الــبـريــطــانـيــة أن تــنـاول
اجلـ يـومـيـاً يـخفـض من خـطر
احـتــشـاء عـضـلـة الــقـلب. ووفـقـاً
ــنـشـورة في لـنــتـائج الــدراسـة ا
European Journal of) مجـلة
Nutrition) فــإن تـنــاول قــطــعـة
صغيرة من اجل يـومياً يساعد
عــلى تــعـزيــز وقــايـة اجلــسم من
احتشاء عـضلة الـقلب ويخفض
الــنـوبــات الـقـلــبـيــة بـنــسـبـة 14

ئة. با
شترك في   وقسم الباحثـون ا
الدراسة إلى مـجموعـت ضمت
اجملـــــــمـــــــوعـــــــة األولـى الـــــــذين
يتناولـون اجل يوميـاً بتوصية
من الــبــاحــثــ أمــا اجملــمــوعــة
الــثـانــيـة فــاسـتــمـرت في تــنـاول
الطعام الذي اعتادت عليه. وبعد
انـتـهـاء الـتـجـربة خـضـع جمـيع
شترك لـفحص طبي أظهرت ا
نتـائجه أن الـذين تنـاولوا قـطعة
جـ وزنـهـا  40غــرامــاً يــومــيــاً
كـــانت لـــديــهم وقـــايــة أعـــلى من
أمراض األوعـيـة الـدمويـة.ووفـقاً

للباحـث يعـود هذا إلى ارتفاع
مسـتوى الـكولـيسـترول (اجلـيد)
مـــقـــابل انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى
الــكــولــيـســتــرول (الــضــار) لـدى
الــذين تــنــاولــوا يـومــيــاً قــطــعـة

 . اجل
أوردت مــجـلـة من جـهــة اخـرى  
(ديـابيـتس راتـغـيـبـر) أن اإلفراط
ــلح يــشــكـل خــطـراً في تــنــاول ا
عــلى الــصــحــة إذ يــتــســبب في

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
ـعنـية انـية ا وتنـصح اجمللـة األ
بـــصــــحـــة مــــرضى الـــســــكـــري
رضى ـلح خاصـةً  باإلقالل من ا
الـــســـكــري مـن الــنـــوع الـــثــاني
ومـــرضى ارتـــفـــاع ضــغـط الــدم
ومرضى الـقلب ومـرضى الكلى.
وأشــارت (ديـابــيـتس راتــغـيــبـر)
إلى أنه ال يجـوز تـناول أكـثر من
 5غــرامـــات مــلح يـــومــيــاً وذلك
وفقـا لتـوصيات مـنظـمة الـصحة

ية. العا
ــــلح وحـــــذرت اجملــــلــــة مـن أن ا
يخـتبئ في الـعديـد من الوجـبات
اجلــاهــزة والــنــقــانق واجلــ

ومـــعـــلـــبـــات اخلـــضـــروات لــذا
ينبغـي مراعاة اختـيار األصناف

لح منها. قليلة ا
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ـــكـــتب االحتـــادي ألمـــان حـــذر ا
عـلومـات من ثغرة تكـنولوجـيا ا
أمـــنــــيــــة خـــطــــيــــرة في نــــظـــام
مايـكـروسوفت ويـندوز. وأوضح
ـاني أن هــذه الـثـغـرة ـكــتب األ ا
تـوجــد في خـدمــة الـصــيـانـة عن
بعـد ويُمـكن استـغاللهـا من قبل
الــــقـــــراصــــنـــــة دون مالحـــــظــــة
ـسـتـخـدم لـتـسـريب بـرمـجـيـات ا
مــضـــرة وتــوجــد هــذه الــثــغــرة
األمـــنــيـــة في جــمـــيع إصــدارات
ويـنـدوز حـتى اإلصـدار ويـندوز
7 ولـكــنـهــا ال تـوجــد في إصـدار
ويـنـدوز 10. ويـنــصح اخلــبـراء
ـــســـتـــخـــدم بـــضـــرورة ـــان ا األ
ـوجـودة تــثـبـيـت الـتـحــديـثــات ا
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أكـــد مــوقـع (بــزنـس انــســـايــدر)
الشـبكي الـبـريطـاني أن االعتـقاد
الـسـائـد لـدى مـسـتـخـدمي مـوقع
ــوقع (فـــيـــســبـــوك) بـــأن إدارة ا
ـــاتـــهم تـــتـــجـــسس عـــلـى مـــكـــا
اخلـاصـة الـتـي يـجـرونـهـا عـبـره
صار مـتفـشـياً عـلى نحـو متـزايد

خالل الفترة األخيرة. 
ونــشـر (بــزنس انــســايـدر) أمس
ــوضــوع تــقــريــراً خــاصــاً عن ا
واسـتـشهـد فـيه بـشـهـادات ألكـثر
ـوقع (فـيـسـبـوك) من مـسـتـخـدم 
في أمــاكن مـخـتــلـفـة مـن الـعـالم.
ـسـتـخـدمـون أنـهم كـانـوا وأكـد ا
يــــتــــحــــدثــــون مع أقــــاربــــهم أو
أصـــدقـــائـــهم بــشـــأن خـــطـــطــهم
لـــرحالت وعـــطالت مــقـــبـــلــة ثم
فـوجـئــوا بـعـد دقـائق قــلـيـلـة من
ـات بإعالنات تـظهر كا انتهـاء ا

لهم عـلى صفـحاتـهم الشـخصـية
عـبر »فـيـسـبوك «عن الـوجـهات
ـــاتــــهم الـــتـي ذكــــروا في مــــكــــا
رغبتهم بقضاء العطالت فيها. 

وأوضح مـستـخـدمـو (فيـسـبوك)
أن تـكـرار هـذه الـوقائـع مع أكـثر
من مـــســـتــخـــدم يـــؤكــد أن إدارة
ـاتهم وقع تـتـجسس عـلى مـكا ا
بـاســتـــــــــخـدام خـواص تــقـنـيـة
مـعـيـنــة داخل مـكـبـرات الـصـوت

ات. كا ستخدمة في إجراء ا ا
وأفـاد تـقـريــر (بـزنس انـسـايـدر)
بأن هذا االعتقـاد بدأ يتسلل إلى
مـشـاعـر مسـتـخـدمي (فـيـسـبوك)
مـنـذ عــدة ســـــــنـوات وحتـديـداً
فـي عــــــام 2016 األمـــــــر الــــــذي
ـــوقع آنــذاك إلى اضــطــر إدارة ا
إصـدار بــيـان رســمي تـنــفي فـيه
قـــيـــامـــهـــا بـــالــــتـــجـــسس عـــلى

ات. كا ا

vKŽ „u³ O  fÒ −²¹ q¼

ø WÒ U)«  U*UJ*«

يـــدويــاً قــبـل أن تــتــســـبب هــذه
الثغرة في أضرار جسيمة.

 ونــــشـــــرت مـــــايـــــكــــروســـــوفت
التحـديثـات على صفـحات الدعم
ـســاعـدة وهـذه الـتــحـديـثـات وا
مـــتـــاحــة لـــلــتـــنــزيـل اآلن حــتى
إلصدارات ويـنـدوز التي لم تـعد
تُــدعـم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــثل

ويندوز إكس بي.
ـكـتب االحتـادي إلى أن وأشـار ا
خدمـة الصـيانـة عن بعـد ال تُفعّل
بـــشـــكل افـــتـــراضي ولـــكـــنـــهـــا
تُـسـتـخـدم لـصـيـانة اخلـوادم عن
كن بُعـد عن طريق اإلنـترنت و
ـاثل لـهـجـمـات تـصـور هـجـوم 

 Wannacryفي 2017.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

ødB  ÊUC — w  W³;« bz«u  Ÿd²š≈ sÓ
…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

قـــــبل اكـــــثــــر مــــنــــذ 60 عــــامــــا
وبـالــتـحــديـد عـام 1968 ابـتـكـر
مـواطن مـصـري مـسـيـحي اسـمه
صـلــيب قـتـى سـاويـرس ويــعـمل
كـاهـنـاً فـى الـسـيـدة بـاجلـيـوشى
والـــواقــعـــة فى مــنـــطــقـه شــبــرا
الــشــعــبـيــة فــكــرة اقـامــة مــائـدة
احملبة خالل شهر رمضان جتمع
بـ مـشــايخ وقـسـاوسـة ونـواب

الشعب ورموزه .
وكانت تـلك الـواقعـة هى البـداية
لـتـسـابـق ابـنـاء شـبـرا مـسـلـمـ
ومـسـيـحــيـ عـلى اقـامـة مـوائـد
االفـــطـــار بــاجلـــمـــلـــة خالل هــذا

الشهر.
 اال انه ومع بدايـة شهـر رمضان
احلــالـى حتــولت مـــوائــد شــبــرا
الــرمــضــانــيه الـى ظــاهــرة غـزت
ــــصــــريه عـــــدداً من االحــــيـــــاء ا
لـتـجـســد الـوحـدة الـوطـنـيـة بـ
سلم واالقباط والتى تعمقت ا
عقب ثورتى ينايـر ويونيو وتعد
ـواطن ــائـده الـتـى يـنــظـمـهــا ا ا
عادى سيحى فى حى ا جوهر ا
وائد حيث جتمع تلك ابرز تلك ا
ـــــائــــدة  250شـــــخـــــصـــــا من ا
الصـائـم الـذين يـتجـمـعون من
ــــعــــادي واالحــــيــــاء اجملـــاورة ا
بــشــكل يــومي عــلـى مــدار شــهـر
ـائده اكبر رمضان . وتـعد هذه ا
وائد الـرمضـانيه على االطالق ا
حيث حتـوي وجـبات مـن اطعـمة

ـوائـد التى فاخـرة اذا قـورنت با
تـــقـــام فـى مـــنـــاطق اخـــرى وفى
اتـصـال هـاتـفى مـعه اكـد جـوهـر
ـائـدة واتـته مـنـذ ان فـكـره تـلك ا
ثالثـه عــشــر عــامـــا عــنــدمــا اراد
اخراج زكاة ماله بـطريقة مـثالية
تــعـبــر عن الــروح الـوطــنــيه فـلم
يجد افضل من اطعـام الصائم

ـرافـقـ لـهم صـغـيـره لالطـفـال ا
واوضح ان الـدعــوه التـوجه الى
اشــخــاص مــعـيــنــيــ بل يــتـرك
االمــر جلــمــيع الــنــاس الفــتــا ان
تــكـلـفه الــيـوم الــواحـد تــتـخـطى
عـــــــشــره االف جــنــيه ومع هــذا
فـــــان مــــــاله يــــــزداد اضـــــعـــــاف

مضـــاعفة.

ــا فـى ذلك من االجـــر والــثــواب
كـمــا يـشـارك ابـنــائه فى جتـهـيـز
ـــائـــده والـــعـــمل عـــلـى خـــدمــة ا

. الصائم
واضـاف انه يـقـدم يـومـيـا مـاب
250 الى 280 وجـــــــبـــــــة بـــــــ
وجبات كبيره لالشخاص الكبار
الـــصـــائـــمــ ووجـــبـــات اخــرى
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{ نـيـويورك- (أ ف ب)  –أقرّت
شركـة (بويـنغ) األميركـية لـلمرة
األولى الــســـبت بـــوجـــود خــلل
مـرتــبط بـطـائـرات  737ماكس
الـتي شـهـدت كارثـتـ جـويـت
أودتــا بــحــيــاة 346 شــخــصــاً
وقـــــالت إنـــــهــــا أُرغـــــمت عـــــلى
تــــصـــحـــيح بــــرنـــامج أجـــهـــزة
مــحـاكــاة مــخــصــصــة لـتــدريب

الطيارين. 
وأفـــادت الـــشـــركــة فـي رســـالــة
تـلـقـتهـا وكـالـة فـرانس برس أن
(بـوينغ قـامت بتـصـحيـحات في
برنـامج جهاز مـحاكاة الـطيران
وأعــطت مــعــلــومــات إضــافــيــة
ـشـغـلي الـنـظـام لـلـتـأكـد من أن
التـجـربة تـمثل ظـروف الطـيران

اخملتلفة).
ولم حتـدد بويـنغ الـتـاريخ الذي
الحــــظت فــــيه اخلــــلـل ومـــا إذا
. وبحسب نظم كانت أبلغت ا
صنعة للطائرات فإن الشركة ا
ـستـخدم في أجـهزة البـرنامج ا
محـاكاة الـطيـران كان غـير قادر
عـلى اســتـنـسـاخ بـعض ظـروف
الـطـيـران خـصـوصـاً تـلك الـتي
أدت إلـى حـــادثـــة طـــائـــرة 737
ماكس التابعة للخطوط اجلوية
اإلثـــيـــوبـــيـــة في الـــعـــاشـــر من

تــعـمل حـالــيـاً بـشــكل وثـيق مع
ــصـنّــعــة لـلــنــظـام الــشـركــات ا
نظـم على هـذه التعديالت وا
والـتـحـسـيـنـات لـلـتـأكد مـن عدم
اضــطــراب تـدريب (الــطــيـارين)

من جانب الزبائن (الشركات).
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ـاضي في جـنوب آذار/مـارس ا
شــرق أديس أبــابـا بــعــد دقـائق
قلـيـلة من إقالعـها وأسـفرت عن

157 قتيالً. 
وأكـدت الـشـركـة أن الـتـغـيـيرات
التي قامت بها ستحسّن تدريب
الطيـارين على أجهـزة احملاكاة.
وتـــابــعت الــشــركــة أن (بــويــنغ


