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 ساعد كلب ىف إنقاذ حياة امرأة 
تفكر يف  كانــت  بريطانية شــابة 
االنتحار عىل جــر طريق رسيع، 
ىف ديفون الربيطانية، وتم استدعاء 
خدمة الطوارئ بســبب مخاوف من 
عىل  شــوهدت  أن  بعد  املرأة  انتحار 
الجر بالقرب من إكســر، ديفون، 
الرشطة  مفاوضو  تحــدث  وبالفعل 
املرأة، لكن الوضع أصبح »مقلقًا  إىل 

بشــكل متزايد«، وهو ما دعا مفاوضو الرشطة أن يطلبوا مساعدة الكلب 
ديجبى، الذى يســاعد ىف املواقف املشــابهة، بحســب موقع اكسربيس 

الربيطاىن.
ووفقا لصحيفة اكسربيس، فقد ســاعد الكلب املرأة عىل العودة من 
فــوق الدرابزين ىف الطريق الريع، وقالت الرشطة، إن »الكلب قام بعمل 

رائع«.
ونرشت الرشطة الربيطانية، صورة للكلب عرب فيســبوك، وكتبوا عن 
عمله البطويل، وجاء ىف البوست :«هذا هو ديجبى اليوم فعل شيًئا رائًعا 
وســاعد يف إنقاذ امرأة شابة كانت تفكر يف االنتحار عىل جر«، وتابع 
املنشــور: »كنا يف الحادث كجزء من استجابة متعددة من جهات مختلفة 
وكان مفاوضو الرشطة يتحدثون مع املرأة لكن الوضع أصبح مقلًقا بشكل 

متزايد«.
وأضافوا »كان لدى أحد أطقم اإلطفــاء فكرة إحضار كلبنا »ديجبى« 
الذي يساعد األطقم التي تعرضت لصدمة«، وتابع: »عندما وصل ديجبى، 
أدارت الشابة رأسها عىل الفور لتنظر إليه، وابتسمت، بدأ هذا الحديث حول 
ديجبي ودوره يف خدمة اإلطفاء، وسألها البعض عام إذا كانت ترغب يف 

القدوم ومقابلة ديجبي إذا نزلت من أعىل السور«.

 نجحــت قرية 

تدعى  صغرية  نائية 

بلدية  يف  تشاشان، 

نجتشــينغ  تشو

غــريب  جنــوب 

الصني، يف التخلص 

من حالة الفقر التى 

بل  به،  تعيش  كانت 

واجهة  إىل  تحولت 

سياحية نظرا للبيئة 

الطبيعيــة املحيطة 

تقع  حيــث  بهــا، 

منطقة  يف  القرية 

مرتفعــة،  جبليــة 

وتم إعادة توطني جميع القرويني الذين يســكنون فيها إىل منطقة سهول أخرى تحتها بالقرب من وجهة 

سياحية لالستمتاع باملناظر.

وبدأ القرويون يف إدارة منازل ضيافة للســياح، وظهرت مشاكل يف البداية، ولكن رسعان ما تم حلها، 

حيث أنه مع نزول القرويون إىل منطقة الســهول أصبحت البيئة املعيشية للقرية فوضوية بعد نصف سنة 

فقط من إعادة توطينهم، وكانــت املنازل محاطة بالقاممة، واملطابخ مظلمة، مام أدى إىل فرار الســياح 

ملناطق أخرى حضارية.

وبذل مســؤولو القرية املزيد من الجهود للقضاء عىل أزمة القاممة والنظافة يف املنطقة السهلية التي 

يحيطها الجبال وكانوا يتفقدون ظروف منازل القرويني كل 3 أشهر، ويعطونهم عالمة عىل نظافة املباين، 

ويتم إعالن نتائج عالمات القرويني عىل ســبورة يف القرية، ويتم التقييم كل 3 أشهر، كام جاء يف تقرير 

لشبكة CGTN شبكة تلفزيون الصني الدولية.

وقال لني يوي ده، محاســب يف القرية: »نقوم بتقييم ظروف منازل القرويني كل 3 أشــهر، وميكنهم 

الحصول عــىل جوائز مختلفة وفقا لنتائج التقييم، ويتم قياس نظافــة املنازل من عدمها من خالل إعالن 

أسامء األرس بعالمات مرتفعة أو منخفضة عىل سبورة القرية، واملنخفضة ال ميكن إدراجها يف قامئة األرس 

املتحرضة«.

وبعد عدة أشــهر من تطبيق هذا النظام، أصبحت املنازل الريفية املتســخة أكرث منازل الضيافة نظافة، 

وأصبحت الطرق الريفية املوحلة مرتبة، وانجذب السياح للمناظر الريفية الجميلة مرة أخرى، وكسبت القرية 

بأكملها أكرث من ثالثة ماليني يوان )469.2 ألــف دوالر أمرييك( يف العام املايض، وحققت األرس الفقرية 

دخال فرديا بلغ 11.8 ألف يوان )1848 دوالرا أمريكيا(.

وقال تشــن آن هونج، صاحب منزل ضيافة محيل: »يبلغ إجاميل دخيل السنوي حوايل 100 ألف يوان 

)15.64 ألف دوالر أمرييك(، وكانت أمنيتي يف عام 2019 التخلص من الفقر دون أي دين. وأمنيتي الحالية 

هي أن يوجد زوار يقيمون يف منزل الضيافة كل يوم«.

اسرتاحة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

افقيا:
   1ـ اليهودي املسلم الذي استشهد يف 

غزوة أحد ـ سارية ُمحكمة

2 ـ تجدهــا يف ســليم ـ عاصمة 
إفريقية )معكوسة(

3 ـ املطر الّنازل باســتمرار )نكرة( ـ 
معنى نحتذي مبعرثة

4 ـ من أكرب مدن ماليزيا
5 ـ حرف نصب ـ جزيرة )معكوسة( 

ـ متشابهان
6 ـ معنــى ربوة )جمع( ـ االســم 

الثاين لبطل قومي مرصي
7 ـ ذكرى حدث مهّم ـ هّز

8 ـ أسد ـ شجرة متفرقة األغصان 
)معكوسة(

9 ـ مدينة سورية ـ مدينة سعودية 
)نكرة(

10 ـ قطــع الــيء مبعــرثة ـ 
مجموعة مشاة )معكوسة(

عموديا:
الكثــري  املــاء  ذات  البــر  ـ   1
)معكوســة( ـ أمعاء مملوءة باللحم 

املفروم )معكوسة(
2 ـ رواية غربّية مشــهورة لكاتب 

إسباين
3 ـ عمودي )معكوسة( ـ يعترب من 

الجهاز الهضمي والتنفيس )معكوسة(
4 ـ حبس الجنود يف الثغور وتركهم 

دون قتال ـ تجدها يف برنامج
5ـ هضبة باألمازيغّية ـ إكتِسْب

6 ـ وصف للمالئكــة ورد يف القرآن 
الكريم )معكوسة(

7 ـ خليفة عبايس )نكرة( ـ أحيك
8 ـ زعفران ـ ذكر بعض ما ميتاز به 

اليء
9 ـ دائرة يف معســكر ـ مجموعة 

فرسان
10 ـ أحد ملوك تدمر )معكوســة( ـ 

امزج )معكوسة(
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