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ُعد ، وعبر شبكة االنترنت هو إحدى ثمرات التجربة  التعليم عن ب
العربية  الدول  وجدتها  وقد   . كورونا  فيروس  أزمة  في  الصعبة 
انها  املتداول. في حني  التعليمي  النظام  جديدة بشكل كامل على 
في الدول االوروبية والواليات املتحدة موجودة ومصاحبة للتعليم 
تجري  مّما  أقل  نحو  على  شك  وبال  متفاوتة،  بنسب  العادي 

ممارسته االن .
واجبًا  أمرًا  الحديثة  التقنيات  مع  التعامل  استحقاق  بات  اليوم   
البريد  حسابات  وعبر  وتفرعاتها  الكومبيوتر  أجهزة  خالل  من 
االلكتروني، إذ يجب أن يكون لكل تلميذ حساب الكتروني مرتبط 
باسم مدرسته أو جامعته يتلقى من خالله الواجبات والتعليمات 
واملحاضرات . فضال عن امكانية التوسع في مجال التعليم العالي  
وترسيخ املعطيات بمناقشة رسائل جامعية للدكتوراه واملاجستير 
ما يسمى  ايضا عبر  بعده  وانما  الزمن  ليس في هذا  االثير  عبر 

املمتحن او املناقش الخارجي .
 بعد انتهاء هذه االزمة ، سيكون التعليم في جميع مراحله الدراسية 
امام أفق جديد البد من التعامل مع ما افرزته التجربة من ايجابيات 
ملناقشة  عامة  مؤتمرات  عقد  الى  ذلك سنحتاج  وازاء   . وسلبيات 
الظاهرة التعليمية الجديدة ونبحث في نواقصها السيما في مجال 

االمتحانات مثال وقضية االشراف التربوي وسواها .
  إّن النقلة نوعية فعاًل، إذ يعتمد التعليم في بلداننا منذ عقود طويلة 
على امللخصات ومستاّلت الكتب والتقارير املختصرة التي تحفظ 
غالبًا من دون أن تتوافر على روح البحث التي هي أساس التقدم 

العلمي وتطوير املناهج الدراسية  واالرتقاء بها .
 لكن باملقابل ، يجب أن تبحث الحكومات توفير املستلزمات املجانية 
واملخفضة جدا للطلبة لكي يستطيعوا االفادة من استخدام االجهزة 
للبيوت  االلكترونية الحديثة ، وكذلك سعر  تزويد خدمة االنترنت 

التي فيها تالميذ . 
 البد من قيام دراسات دقيقة لتحديد الحاجة الفعلية للمستلزمات 
مع  ضرورة تغيير برامج واسس االشراف التربوي والتعليمي بما 
يتفق مع التطور ثّم إلزام جميع املراحل الدراسية بتوافر نسبة بحثية 
التقل عن خمسني باملائة من أية مادة دراسية.  وهناك مالحظات 
ومقترحات كثيرة يمكن أن تضاف الغناء التجربة الجديدة لكي ال 

تذهب هباًء .
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لندن -الزمان
شائعًا  دواًء  يتناولون  كانوا  مرضى  أظهر 
كورونا،  بفيروس  وأصيبوا  املعدة  لحرقة 
مقارنة   »19 »كوفيد  من  تعاٍف  عالمات 

بمصابني آخرين. 
تحّسن  كان  إذا  ما  الواضح  غير  ومن 
لعالج  »فاموتيدين«  بدواء  املرضى مرتبطًا 
حرقة املعدة أم أنها مجرد مصادفة، وفق ما 
ذكر موقع شبكة »سي.إن.إن« األمريكي، نقاًل 
 »Medrxiv« موقع  في  املنشور  البحث  عن 
املتخصص في الدراسات واألبحاث الطبية.
أحد  كونيغليارو،  جوزيف  د.  وصّرح 
مؤلفي الورقة البحثية والطبيب لدى شركة 
نورثويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في 
هذه  في  تعلمناه  ما  على  »بناًء  نيويورك: 
أنه  إلى  أمر مشجع«، مشيرًا  إنه  الدراسة، 
والتعافي  الدواء  هذا  بني  باالرتباط  اقتنع 

من فيروس كورونا.
منذ  السوق  في  »فاموتيدين«  دواء  ويوجد 
ما يقرب من 40 عامًا، وهو مكون نشط في 

أقراص »بيبسيد« لعالج حرقة املعدة. 
الدراسة  شملتهم  مريضًا   1536 بني  ومن 
ولم يتناولوا فاموتيدين، فإن 332 منهم »22 

في املئة« إما توفوا أو وضعوا على جهاز 
مريضًا   84 بني  ومن  الصناعي،  التنفس 
في   10«  8 فإن  فاموتيدين،  يتناولون  كانوا 
املئة« توفوا أو وضعوا على جهاز التنفس 

الصناعي.
أنها  بنغالديش  في  أدوية  شركة  وأعلنت 
بعالمة  محمية  غير  نسخة  أول  أنتجت 
املضاد  "ريمديسيفير"  لدواء  تجارية 
حاليا  اختباره  يتم  الذي  للفيروسات، 
كعالج محتمل ملرض كوفيد19-، وهو مرض 
بفيروس  اإلصابة  جراء  للوفاة  يؤدي  قد 

كورونا املستجد.
وقال سيمني حسني، رئيس شركة إسكايف 
للعقاقير  ليمتد  بنجالديش  فارماسيوتكالز 
"نجحنا  إننا  الجمعة  اليوم  الدوائية، 
لتصنيع  الخطوات  كل  استكمال  في 
العقار  إنتاج  عن  متحدثا  ريمديسيفير"، 
بإنتاجه شركة جيلياد ساينس  تقوم  الذي 
األمريكية لألدوية وتتمتع ببراءة اختراعه.

يأتي اإلعالن في وقت تتفاوض فيه شركة 
جيلياد مع شركات تصنيع أدوية في الهند 
وباكستان بشأن إنتاج ريمديسيفير للدول 
النامية. وقال مدير تسويق شركة إسكايف 

مجاهد الدين إسالم لوكالة األنباء األملانية 
التجاري  االسم  وهو  ريميفير،  إن  )د.ب.أ( 
الشركة،  تصنعه  الذي  ريمديسيفير  لعقار 
سيكون متاحا لالستخدام في املستشفيات 
"في غضون أيام قليلة" بعد أن يحصل على 

موافقة الجهة الرقابية بالبالد.
ثماني  بني  من  واحدة  هي  وإسكايف 
على  بنجالديش  حكومة  وافقت  شركات، 
أن تنتج ريمديسيفير بعد أن وافقت إدارة 
إصدار  على  األمريكية  واألدوية  األغذية 

ترخيص استخدام طارئ للدواء.
وبموجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية، 
دولة  باعتبارها  لبنجالديش،  السماح  يتم 
مجموعة  بني  من  املتحدة  باألمم  عضو 
أدوية  أي  تنتج  بأن  نموا،  األقل  الدول 
الحصول  دون  اختراع،  ببراءات  محمية 

على ترخيص.
تطوير  في  بدأوا  العلماء  إن  إسالم  وقال 
العقار في مارس، قبل أن يتضح أن اإلدارة 

األمريكية ستوافق على إنتاج الدواء.
عند  الدواء  سعر  بتثبيت  الشركة  وقامت 
الزجاجية  للعبوة  دوالرا(   65( تاكا   5500

الواحدة له عقب مشاورات مع الحكومة.

دواء حلرقة املعدة يظهر فاعلية ضد كورونا 

صبا مبارك:خالصنا في التصوير بالهواء الطلق

فنانة أردنية في احلجر الصحي للمرة الثانية 
القاهرة -الزمان 

الفنانة األردنية صبا مبارك  كشفت 
أنها تستعد لدخول الحجر الصحي 

للمرة الثانية.
الخاص  حسابها  على  كتبت،  صبا 
بقولها:  ”تويتر”،  موقع  على 
قريبا  كثيرا..  حمدا  هلل  ”الحمد 
بتبدأ  و  لألردن  بنرجع  أيام  وخالل 
يوم.. بعد   17 التانية  الحجر  رحلة 
بعد  و  اإلمارات...  دولة  في  الحجر 
 14 كل هدول حجر ذاتي في املنزل 
يوم كمان #خليك”بالبيت”. يذكر أن 
الفنانة االردنية صبا مبارك تشارك 
بمسلسل  الرمضاني  املوسم  في 
فيه  تقدم  والذي  الجبل”،  ”حارس 
صبا  متمردة.  بدوية  شخصية 
مبارك، قالت في مداخلة عبر تطبيق 
”زووم ”مع برنامج ”القاهرة اآلن”، 
مع اإلعالمية مليس الحديدي، واملبث 
الحدث”:  العربية  فضائية  عبر 
يحكي  تاريخي   بدوي  ”املسلسل 
كل  فيه  وقدمت   معينة،  حقبة 
ركوب  زي  بحبها  إللي  الحاجات 
الخيل واستخدام كافة األلعاب كنت 

عاملة فيها  أحمد السقا”.
ضمن  يأتي  ”العمل  وأضافت:   
املجتمع  عن  تحكي  عمل  منظومة 
املرأة   دور  يهمش  الذي  الذكوري 
والتي  البدوية   املجتمعات  خاصة 

يقتصر دور املرأة فيها على انتظار 
لكن هذا  الطعام  له  وتقدم  حبيبها  
لشخصيات  نماذج  قدم  العمل 
حكمة  لديها  وكبيرة  قوية  نسائية 
قدرة  ولديها  مصيرها  وتقرر  وقوة 

على التعامل مع الحياة”.
 وعن صعوبة اللهجة البدوية قالت: 
مماثلة  أعماال  قدمت  جديد  ”ليس 
وبعض  الصحراء  أعشق  ألني 
منها كان من إنتاجي الخاص  فأنا 
والسيف  الصحراء   أجواء  بحب 
والخيول”، مؤكدة أن العمل البدوي 
الجديد يأتي بعد غياب استمر ملدة 
أن  أو خمس سنوات  وقررت  أربع 
فني  عمل  عودتها  باكورة  تكون 
يضم  وأنه  للمرأة  ينتصر  بدوي  
كما  العرب.  فناني  من  كبيرة  نخبة 
تحدثت عن صعوبة العمل موضحة 
أن صعوبة التصوير  كانت في ظل 
اإلجراءات  بسبب  كورونا  جائحة 
الكمامات  واستخدام  االحترازية 
ناس  ”أكتر  قائلة:  والقفازات 
هما  كورونا  جائحة  في  مظلومة 
ألننا  التصوير  وكوادر  الفنانني 
نحرص على  وجود تباعد اجتماعي 
التصوير،  أثناء  ذلك  صعوبة  رغم  
و  لكن التصوير في محمية طبيعية 
على  ساعد  الطلق   الهواء  وفي 

إنجاز العمل

ف  )أ   11-5-2020 )املكسيك(,  غواداالخارا 
ب( - أعلن مكتب املّدعي في والية خاليسكو 
األحد أّنه تّم اكتشاف رفات 25 شخًصا على 
األقّل في مقبرة سّرية قرب غواداالخارا في 

غرب املكسيك.
ُأجريت  تفتيش  عملّيات  إّن  بيان  في  وقال 
 25 رفات  "استخراج  أتاحت  املقبرة  في 
إلى  إضافة  الهّوية،  مجهولي  شخًصا 
خمس حقائب نفترض أّن فيها على األرجح 

بقايا بشرّية أخرى".
وروى سّكان أّن كلًبا عثر على عظام داخل 
إل  بمنطقة  فقير  حّي  في  مهجورة  مزرعة 
سالتو بجنوب غواداالخارا ثاني أكبر مدن 

املكسيك.
كالب  وفريق  إطفاء  رجال  وبمساعدة 
الخميس  االستكشاف  أعمال  بدأت  مدّربة، 
حتى  وذلك  األيام"،  قابل  في  و"ستتواصل 
يتأكد املحققون من عدم وجود أدلة جديدة 

في املزرعة، على ما أوضح مكتب املّدعي.
حوالى  داخل  جثة   115 نحو  على  وُعثر 
في والية  العام  بداية  منذ  مقابر سّرية   10
في  معظمها  اكتشاف  تّم  خاليسكو، 

ضواحي غواداالخارا.

 25 جثة
في مقبرة سّرية 

باملكسيك

لوس اجنلس - الزمان 
أندرويد  بنظام  تعمل  التي  األجهزة  ُتعتبر 
هذا  مستخدمي  لكن  استعمااًل،  األوسع  من 
بطبيعة  يحيطون،  ال  قد  األجهزة  من  النوع 
الحال، بسائر امليزات التقنية التي تحتوي 
الهواتف  مستخدمي  أحد  كنت  فإذا  عليها، 
التي تعمل بنظام أندرويد، فال شك أن معرفة 

امليزات التالية ستفيدك، وربما تذهلك.
ما،  تطبيق  إشعارات  من  سئمت  إذا 
أن  يمكنك  اليوم"،  "روسيا  موقع  فبحسب 
أن  أندرويد  بنظام  يعمل  الذي  هاتفك  تخبر 
الضغط  عن طريق  تنبيهات صامتة،  يعطي 
مطواًل على التنبيه وتغيير اإلعداد من خالل 

تشغيل األصوات، وجعل التنبيه صامتًا.
التطبيقات  إلشعارات  التنبيه  وسيسمح 
شاشة  على  والظهور  األصوات  بتشغيل 

على  الصامت  الوضع  بينما سيعمل  القفل، 
مرئيًا  سيبقيه  ولكنه  التنبيه،  صوت  كتم 
وجديدة  رائعة  ميزة  هي  اإلشعارات.  في 
من  العديد  إلى  ببطء  طريقها  تأخذ  نسبيًا، 
األجهزة، وتعمل على نسخ النص تلقائيًا في 

الوسائط قيد التشغيل على هاتفك.
ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع 
والرسائل  الصوتي(  )البث  البودكاست 
تسّجلها  التي  املقاطع  ومع  الصوتية، 
بنفسك. ولتستفيد من امليزة، يجب أن يعمل 
 Live ولتشغيل    ،10 أندرويد  بنظام  هاتفك 
Captio، أو التحقق من دعم هاتفك لها، افتح 

.Live Caption اإلعدادات وابحث عن
نظام  في  املفضلة  املزايا  إحدى  تتمثل 
على  تطبيقني  وجود  إمكانية  في  أندرويد 
على  وللحصول  نفسه.  الوقت  في  الشاشة 

متعددة  الشاشة  باسم  املعروفة  امليزة  هذه 
املهام )split-screen( ، يمكن النقر على أيقونة 
التبديل بني التطبيقات، ثم النقر مطواًل على 
ثم  الشاشة  في  إظهاره  تود  الذي  التطبيق 
اسحبه إلى أعلى الشاشة، وعندها سيحتل 
التطبيق النصف العلوي من شاشة جهازك، 
بني  للتبديل  منها  السفلي  الجزء  ويبقى 
في  هاتفك  أن  افتراض  على  التطبيقات، 
على  حينها  واضغط  العمودية،  الوضعية 
إلى  تضيفه  أن  تود  الذي  الثاني  التطبيق 
على  تطبيقني  لديك  أن  وسترى  الشاشة، 
من  الكثير  اخرى  جهة  نفسها.من  الشاشة 
الهاتف  أداء  بتسريع  الخاصة  النصائح 
يعمل  الذي  بينما  اإلنترنت،  على  موجودة 
دي  "زد  موقع  قليل.   الحقيقة،  في  منها 
من  لكل  النصائح  بعض  التقني وضع  نت" 

أداء  لتسريع  وأندرويد  أيفون  مستخدمي 
هواتفهم.

لتسريع آيفون
بالنسبة لهواتف آيفون التي تعمل بخاصية 
 AssistiveTouch عليك تفعيل خاصية ،Face ID
ظاهرة  قائمة صغيرة  عن  عبارة  وهي  أوال، 
أي  في  تحريكها  يمكنك  الشاشة  على 
األمور  أكثر  القائمة بعض  زاوية، وتتضمن 
أو  للشاشة،  صور  التقاط  مثل  استخداما 
الوصول لإلعدادات بكبسة زر، باإلضافة إلى 

.Home زر افتراضي للـ
من   AssistiveTouch خاصية  تفعيل  ويمكنك 

خالل الثالث طرق التالية:
 Settings > General > Accessibility اضغط 
على  اضغط  ثم   ،> Touch > AssistiveTouch

Assistive Touch لتفعيلها.

مزايا مهملة في الهواتف الذكية
وطرق لزيادة سرعتها

املمثل  توفي   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
جيري  املخضرم  األميركي  والكوميدي 
مسارح  على  الشهرة  عرف  الذي  ستيلر 
برودواي ومن ثم عبر املسلسل التلفزيوني 
»ساينفلد« عن 92 عاما على ما أعلن نجله 

املمثل بن ستيلر االثنني.
ميرا  آن  وزوجته  ستيلر  شارك  وقد 
في  تلفزيونية  وبرامج  مسرحيات  في 
كوميدية  استكشات  وأّلفا  الستينات 
والد  دور  ذلك  بعد  وأدى  ومّثالها. 
برنامج  في  الغضوب  كوستانزا  جورج 

»أميريكن  »ساينفلد« وقد نال عنه جائزة 
وقد   .1989 العام  في  اواردز«  كوميدي 
رشح العام 1997 للفوز بجائزة إيمي عن 
الدور نفسه. وقد شارك أيضا إلى جانب 
أفالم  بطولة سلسلة  في  بن ستيلر  نجله 

»زوالندر«.
»يحزنني  تغريدة  في  ستيلر  بن  وكتب   
ستيلر  جيري  والدي  وفاة  أعلن  أن  جدا 

ألسباب طبيعية«.
وزوجا  رائعا  وجدا  أبا  »كان  وأضاف   

متفانيا مدة 62 عاما. سنفتقده كثيرا«.

وفاة أشهر ممثل كوميدي أمريكي 
مقاطعة  شرطة  أعلنت   - ب(  ف  )أ  مونتريال- 
التاسعة  في  شاب  مالحقة  الكندية  أونتاريو 
خطرة  بطريقة  السيارة  قيادة  بتهمة  عشرة 
في  كيلومترات   308 بلغت  »ال تصدق«  بسرعة 
الساعة. وقال السرجنت كيري شميد في مقطع 
تجاوز  أسوأ  »هذا  »تويتر«،  عبر  نشره  مصور 
للسرعة سمعت عنه«. وكان السائق يقود سيارة 
»مرسيدس« عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من 
العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة 
به على الفور وصودرت السيارة ملدة سبعة أيام. 
ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة 

ووقع  السرجنت شميد.  أوضح  ما  على  خطرة 
الحادث في وقت متأخر من مساء السبت جنوب 
غرب تورنتو على جزء من طريق سريع حددت 
فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة. 
حادث  حصول  باإلمكان  »كان  السرجنت  وقال 
مروع )..( فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس 
السيارات  سائقي  أن  مضيفا  سباق«  مضمار 
املسرعة  السيارة  مرور  شهدوا  الذين  اآلخرين 
ارتياحهم  عن  معبرين  ألبواقهم  العنان  أطلقوا 
عن  أفرج  وقد  أوقفته.  الشرطة  أن  رأوا  عندما 

الشاب بانتظار محاكمته.

كندي يقود سيارة بسرعة 308 كيلومترات في الساعة 


