
 ت�ش��كل ظاه��رة تدخ��ن الأركيل��ة املنت���رة عن��د 
الي��وم يف املقاه��ي والطرق��ات  العراق��ي  ال�ش��باب 
العام��ة خط��را فعال على حياة اح��دى اهم مكونات 
و�رائح املجتمع وباتت �ش��لوكا �شائعا بن ال�شباب 
وال�شابات اإذ تطور المر لي�شمل حتى ال�شغار و�شار 

هذا اخلطر يهدد البيوت اأجمعها. 
واليوم نواة العراق يعي�ش��ون يف �شياع بن املع�شل 
وفح��م الأركيل��ة ودخانه��ا القات��ل وب��ات الني���س 
ماوؤه��ا ورائحة دخانه��ا، هذا امل�ش��هد يتزايد يوميا 
ب��ن الطفال املراهقن يف �ش��ن العا���رة والرابعة 
كث��رة منه��ا  ال�ش��باب  ولع��ل  العم��ر  م��ن  ع���رة 
التغي��رات الفيزيولوجي��ة ل��دى املراهق خ�شو�ش��ا 
ال�شباب الذي يندفع لتجربة كل ما هو جديد حماول 
التم��رد عل��ى الذات بالإ�ش��افة اىل �ش��عف �ش��يطرة 
اله��ل وتغي��ر منظومة القي��م والف��راغ الجتماعي 
الن��اجت عن البطال��ة. ان تدخن الأركيلة اأو ال�شي�ش��ة 
حديث العهد يف العراق اإذ انت�رت الظاهرة بعد عام 
2003 خ�شو�شا يف العا�شمة بغداد و�شمال العراق 
وبعد اأن كانت حم�شورة على ال�شباب بداأت بالتفاقم 
لت�شمل الأطفال اأي�شا ومن خمتلف الأعمار، وما زال 
متعاطو ال�شي�ش��ة يف تزايد خ�شو�ش��ا بعد انت�شارها 

وب�ش��كل وا�ش��ع يف املطاعم والكافيرتيات واحلدائق 
العامة بل و�ش��ل الأمر ببع�س ال�شباب والأطفال اإىل 
تعاطيه��ا داخل البي��وت واأمام ذويهم وهذا ال�ش��يء 
ولد عبئا جديدا لي�ش��اف على الأعباء املوجودة يف 
املجتمع يف الوقت احلا�ر. وبينت منظمة ال�ش��حة 
العاملي��ة يف درا�ش��ة له��ا ع��ن اأ���رار الأركيلة  ان  
اأ�رارها تفوق خماطر التدخن اإىل 50 عاما حيث 
اأظه��رت النتائج ارتفاع معدلت �ربات القلب اكرث 
بع��د تدخن الأركيلة كما اأثبتت اأن معدل ا�شتن�ش��اق 
الدخ��ان كان بنح��و 48 م��رة عند تدخ��ن الأركيلة 
مقارن��ة بال�ش��جائر علم��ا ان��ه م��ع اخت��اف اأنهما 

يوؤديان لإمداد اجل�شم بالنيكوتن.
خطر كبر

واأ�ش��اف الباح��ث الدكتور حممد عبا���س: ان مدخن 
الأركيلة قد ي�شتن�ش��ق خال جل�ش��ة واحدة ما يعادل 
تدخن 100 �ش��يجارة اأو اأك��رث والأركيلة اأ�رارها 
تكون كالتايل: اإن الدخان الذي يخرج منها يحتوي 
على العديد من املواد ال�شامة التي توؤدي اإىل �رطان 
الرئة، واأمرا�س القلب وغرهما من الأمرا�س. م�شرا 
اإىل اأن اأخ�ش��ائين يف بح��ث علم��ي جدي��د ن�ر يف 
نيويورك اأفادوا اأن كل جل�ش��ة تدخن  يتعر�س فيها 

املدخ��ن لفرتة اأ�شتن�ش��اق اأطول من دخان ال�ش��جائر 
موؤكدا اأن مدخن الأركيلة قد ي�شتن�ش��ق خال جل�ش��ة 
واحدة ما ي�شتن�ش��قه املدخن جراء 100 �شيجارة اأو 
اأكرث. وقال اإنه ويف الوقت الذي متت�س املياه بع�شًا 
من النيكوتن، اإل اأن مدخن الأركيلة قد يتعر�س اىل 
جرع��ة كافي��ة من هذا املخ��در ليدمن علي��ه، فكمية 
النيكوت��ن كبرة يف التبغ ب�ش��كل عام. واأو�ش��ح اأن 
مدخني ال�ش��جائر يدخنون حتى يح�شلوا على كمية 
النيكوت��ن التي ت�ش��بع حاجته��م واإدمانه��م، ولكن 
لي�س بالن�شبة التي تو�شل اإىل الغثيان، ومن املرّجح 
ان انخفا�س تركيز النيكوتن يف الرنجيلة قد يوؤدي 
باملدخن��ن اإىل ا�شتن�ش��اق كميات اأك��ر من الدخان 
وبالت��ايل تعري�س اأنف�ش��هم لن�ش��ب اأعلى م��ن املواد 
الكيماوية امل�ش��ّببة لل�رطان وللغازات ال�شامة مثل 
ثاين اأوك�شيد الكربون؛ وذلك يجعل مدخني الرنجيلة 
واملدخنن ال�ش��لبين عر�ش��ة لنف���س الأمرا�س التي 
ي�ش��ببها التدخن مبا فيها ال�رطان واأمرا�س القلب 
واجلهاز التنف�ش��ي ف�ش��ًا ع��ن الآثار ال�ش��ارة اأثناء 

احلمل.
اأمرا�س مدمرة

الدكتور عبد احلميد احمد ا�شت�شاري اأمرا�س �شدرية 
وقلبي��ة ق��ال: اإن هن��اك اعتقادا خاطئا ب��ن النا�س 
باأن تدخن الأركيلة اأخف واأقل تاأثراً من ال�ش��كائر، 
عل��ى اعتبار اأن دخان الأركيلة تتم تنقيته بوا�ش��طة 
املي��اه التي مي��ر عرها الدخ��ان، اإل اأن الدرا�ش��ات 
الت��ي اأجري��ت موؤخ��راً يف خمتلف املعاه��د العاملية 
لل�ش��حة ت�ش��ر اإىل اأن الأركيل��ة الواح��دة تعادل يف 
م�ش��ارها 8 �ش��كائر. وتاب��ع "اإن اوك�ش��يد الكاربون 
وغاز ثاين اوك�ش��يد الكاربون يدخل اإىل رئة املدخن 
اأ�رع من ال�ش��يكارة لذلك يكون معر�ش��ًا لاإ�ش��ابة 
باأمرا���س القل��ب وال�راي��ن والرئت��ن. كم��ا يكون 
املدخن اأكرث عر�شة لاإ�ش��ابة بقرحة املعدة لتزايد 
ن�ش��بة الكول�ش��رتول يف اجل�ش��م، ف�ش��ًا عن ال�ش��عور 
الدائم باآلم الراأ�س والدوران وخفقان القلب وان�شداد 
ال�ش��عب الهوائي��ة واأمرا���س اجله��از التنف�ش��ي التي 
يك��ون تاأثرها املبا���ر على الرئة. وح��ذر الدكتور 
حميد الن�شاء من تناول الأركيلة وخ�شو�شًا احلوامل 
كونه��ا توؤث��ر عل��ى منو الأجنة و�ش��حة الطف��ل، وقد 
حتدث ت�شوهات جراء الكاربون املحرتق، ف�شًا عن 
نق���س الوزن عند حديثي ال��ولدة لأمهات مدخنات 
واأمرا���س �رطاني��ة من ج��راء القط��ران واملعادن 
الثقيل��ة الت��ي يحتويه��ا كالبنزوبري��ن، الزرني��خ، 
الكروم، الر�ش��ا�س الت��ي تتواجد يف دخان الأركيلة 
بكمي��ات تفوق دخان ال�ش��يكارة باأ�ش��عاف املرات. 
وي��وؤدي ذل��ك اإىل احم��رار العين��ن ب�ش��بب الدخ��ان 

املت�شاعد وقد يوؤدي اإىل �رطان احلنجرة.
واأ�ش��اف عب��د احلميد ب��اأن هن��اك درا�ش��ات علمية 
اأجري��ت عل��ى مدخني الأركيلة م��ن قبل باحثن يف 
املركز الطبي الأمركي اكت�ش��ف اأنه حتى بعد ن�شف 
�ش��اعة من تدخن الأركيل��ة، يحدث �رر فعلي على 
عمل الرئتن والقلب، وارتفاع ب�شغط الدم والنب�س، 
وانخفا�س بن�شبة الأوك�شجن بالدم. وكان باحثون 

ق��د اأك��دوا يف اأبح��اث �ش��ابقة اأنه عند تدخ��ن راأ�س 
اأركيلة واحد فيه كمية م�ش��اوية من النيكوتن لع�ر 
�شكائر تقريبًا وكمية من املواد ال�شامة. وتبن اأي�شا 
اأن خلي��ط الفواكه املع�ّش��ل يحتوي عل��ى كميات من 
الدب�س ال�شكّري، بنزوفرن، اأر�شن، كروم ور�شا�س، 
�ش��تى. وت�ش��ر  اأمرا���س �رطاني��ة  اإىل  ت��وؤدي  ق��د 
الأبح��اث اإىل اأن اجلم��رة التي ت�ش��تخدم يف اإ�ش��عال 
الأركيل��ة م�ش��ّنعة من م��واد كربونّي��ة وبقايا مواد 
�ش��ناعية توؤدي اإىل امل��وت لكن بب��طء. ونتاأمل من 
احلكومة العراقية اأن ت�ش��ع قانونا يحد من التدخن 
الركيلة لكونها اأ�ش��بحت اآفة تهدد الأجيال ال�ش��ابة 
وكذلك يجب اأن تقوم وزارة ال�شحة باتخاذ اإجراءات 
م�ش��ددة على اأ�شحاب مقاهي الركيلة وحمات بيع 

املع�شل وبيع ال�شي�شة.
�شباب واأطفال يتعاطون الأركيلة

ع��دد  يجل���س  كان  الرتفيهي��ة  الأماك��ن  اح��د  يف   
م��ن ال�ش��باب و الأطف��ال وه��م ي�شتن�ش��قون وكله��م 
غبط��ة و�رور عل��ى )نف���س( الأركيل��ة دون مراعاة 
لاأخاقيات ولل�ش��حة العامة والبيئة، �شجاد حميد 
13 �شنة، احد مدخني الأركيلة، قال: تعودت عليها 
حتى ���رت غر قادر عل��ى ال�ش��تغناء عنها، فهي 

رفيقت��ي يف كل م��كان اذه��ب اإلي��ه. م�ش��را اىل انه 
يدخ��ن نح��و 4 م��رات يومي��ا، معت��را اأنها �ش��ارت 
وجبة رئي�ش��ية مثل وجبات الطعام. واأ�ش��ار �ش��جاد 
اإىل انه يفقد ال�ش��يطرة على اأع�شابه وتنتابه حلظات 
غ�ش��ب عندم��ا يبتع��د عنه��ا معت��را اأن جل��وءه لها 
والتدخن جاء ب�ش��بب تركه للدرا�شة واأوقات الفراغ 
الطويل��ة، واأ�ش��اف ب��اأين تعلم��ت م��ن اأخ��ي الكبر 
ال��ذي كان يدخ��ن الأركيلة يف البي��ت فكنت اأجربها 
ب��ن ف��رتة واأخرى وكان ي��راين وكاأنه �ش��يء عادي 
لأن دخانه��ا مي��اأ كل البي��ت ف���رت اأدخنها حتى 
و�ش��لت اإىل ما و�ش��لت اإليه اليوم م��ع العلم اإنني ل 
اعمل فاأواجه �شعوبة يف احل�شول على الأموال لكي 
اأدخن الأركيلة فاأ�شطر يف بع�س الأوقات للعمل يف 
املقهى نف�ش��ه ال��ذي اأدخن فيه لكي اح�ش��ل على ما 

اأريد.
و�ش��ف  طال��ب جامع��ي،  عام��ا   22 ح�ش��ن  اجم��د 
الأركيلة باأنها حبيبته الوفية التي يحتاجها عندما 
يكون منزعجا، وقال اأنا ا�ش��غل نف�شي بالأركيلة يف 
الأوقات التي اأكون فيها بحاجة للرتويح عن نف�شي، 
ا�ش��عر اأنه��ا تكلمن��ي وتخفف م��ن �ش��غوط حياتي، 
اجلاأ اإليها يف املقهى مع اأ�ش��دقائي لق�ش��اء اأوقات 

ممتعة برفقتها وتن�ش��يني هموم الدني��ا وما اأعانيه 
من املتاعب وخا�ش��ة �ش��غوط الدرا�ش��ة ففي بع�س 

الأوقات اأن�شى الأكل ول اأن�شى الأركيلة.
�شبب رئي�شي لنت�شار الأركيلة

 من جهته قال الأ�ش��تاذ احمد حممد ح�شن اأ�شتاذ يف 
عل��م النف�س اإن "ال�ش��بب الأ�شا�ش��ي لانت�ش��ار الكبر 
لاأركيلة هو البطالة املنت�رة مبا ت�شكله من اأوقات 
فراغ طويلة، ف�ش��ا عن ترّدي الو�شع القت�شادي"، 
م�ش��را اإىل اأن "ال�ش��باب العراقي خارج �شوق العمل، 
تتن��اوب عليهم الهموم املعي�ش��ية، ول ح��ّل يجدونه 

�شوى اللجوء اإىل تدخن الأركيلة".
وع��ر عن اعتقاده ب��ان الركيلة ج��اءت اإىل العراق 
م��ن دول اجل��وار نتيج��ة تقلي��د اأبطال امل�شل�ش��ات 
ال�ش��ورية وامل�ري��ة الت��ي تعر���س عل��ى �شا�ش��ات 
التلف��زة، حي��ث اإنها حتولت من تقليد اإىل مو�ش��ه ثم 
اإدم��ان، لفت��ا اإىل اأن الركيل��ة كان��ت منت���رة يف 
�شفوف كبار ال�ش��ن فقط لكنها الآن اأ�شبحت حتظى 
ب�شعبية بن �شفوف ال�شباب واملراهقن اأكرث حمذرا 
م��ن املخاطر النا�ش��ئة عن ه��ذه الظاه��رة على قدر 
كب��ر من اخلط��ورة، ولبد من اتخ��اذ خطوات جدية 

للتخل�س منها.

وميار�س بع�س التاميذ اللعب بالأ�ش��لحة 
يف �ش��وارع الأحي��اء ال�ش��عبية وطرقاتها 
وتل��ك الت�رف��ات جعلتن��ا نتوق��ف قليا 
مع مثل هكذا ظواهر خميفة ميكن اأن توؤثر 
يف نف�ش��ية ه��ذا الكائ��ن الرقي��ق، وجتعل 
منه اإن�ش��انا خمتلفا يع�شق القتل والتدمر 

م�شتقبا!!
ه��ذه الت�رف��ات وه��ذه الألع��اب اأثارت 
يف اأنف�ش��نا بع�س الت�ش��اوؤلت بخ�شو�س 
العطل��ة ال�ش��يفية وكيفية ا�ش��تغالها من 

اجل م�شلحة الطلبة.
يق��ول اأبو منتظ��ر: من ال���روري الإعداد 
ال�ش��يفية  العطل��ة  ل�ش��تقبال  جي��دا 
وال�ش��تفادة منها ب�ش��كل مفيد لأجل بناء 
تخطي��ط  دون  فالعم��ل  الب���ري  العق��ل 
افقدن��ا الكثر. وي�ش��يف "ل بد م��ن اإعداد 
درا�ش��ات خا�ش��ة به��ذا اجلان��ب وكذل��ك 
ال�شتفادة من خرات الغر لتكون العطلة 
ال�ش��يفية ذات فائ��دة لك��ن م��ا ناحظ��ه 
اليوم ه��و اإهم��ال الطلبة به��ذا الوقت من 
ال�ش��نة نعم من حقهم ان يرتاحوا بعد عام 
درا�ش��ي �ش��عب لكن من ال�روري اأي�ش��ا 
توعيته��م يف جمالت اأخرى وال�ش��تفادة 
من اأوقات فراغهم التي قد ت�ش��تغل باأمور 
ل حتم��د عقباه��ا ب�ش��بب البطالة وغرها 

من الأزمات التي مير بها العراق".
دورات تعليمية

اأبو رائد يقول: اأعجبتني بع�س املوؤ�ش�شات 
الديني��ة الت��ي فتح��ت اأبوابها ل�ش��تقبال 
حي��ث  ال�ش��يفية  العطل��ة  اأثن��اء  الطلب��ة 
با�رت باإقامة دورات التوعية والإر�ش��اد 
نع��م  مهم��ة،  باأم��ور  لتعريفه��م  الدين��ي 
ان��ه �ش��يء جميل وجي��د وفي��ه الكثر من 
اليجابيات اأمتنى تت�ش��ع وتعم مثل هكذا 
دورات لت�شمل اكر عدد ممكن من الطلبة..
اأبو ميثم: اأمتنى اأن تعم الدورات ال�ش��يفية 
للطلب��ة وتنت���ر وتغط��ي كاف��ة الأحي��اء 
واملناط��ق م��ع اأنها موج��ودة لك��ن لي�س 
مب�ش��توى الطموح فهي قليلة، كما واأمتنى 
ان ل تك��ون ه��ذه ال��دورات مقت�رة على 

الهيئ��ات الدينية فقط بل لبد ان ت�ش��رتك 
بها منظم��ات املجتمع امل��دين والأحزاب 
الكب��رة وعل��ى اجلمي��ع ان ي�ش��عوا لرف��د 
الطلبة بكل ما يحتاجونه من م�ش��تلزمات 

ميكن ان تفيدهم م�شتقبا.
اأبو م�ش��طفى، له نف�س الفكرة لكنها اأو�شع 
قلي��ا حيث يق��ول: لبد لنا من ا�ش��تغال 
ف��رتة العطل��ة ال�ش��يفية ول بد م��ن اأعاده 
فت��ح املدار�س يف ه��ذه الأي��ام ل لغر�س 
الدرا�ش��ة املنهجية واإمن��ا لإقامة الدورات 
التاأهيلي��ة واحلرفي��ة ك��ي نعل��م الطلب��ة 
مه��ارات ومه��ن تفيدهم م�ش��تقبًا ومنها 
فتح دورات خا�ش��ة ب�)النجارة واحلاقة 

وغره��ا  واخلياط��ة  الجه��زة  وت�ش��ليح 
من امله��ن واحلرف الأخرى( مل��ا لها من 
اأهمي��ة وتاأثر بنف�ش��ية الطلب��ة والتي من 
املمك��ن اأن يقتات��وا منها م�ش��تقبا.. نعم 
ق��د حتتاج هذه امل�ش��اريع اإىل وقت وجهد 
واأم��وال لكنه��ا �روري��ة ومهم��ة لذا فا 
ب��د من التفكر بها وجعله��ا اأفكار واقعية 

وملمو�شة..
ح�شن عارف يقول: من اجلميل اأن نناق�س 
مثل هكذا اأمور مهمة خ�شو�ش��ا اإذا علمنا 
ان اغلب طلبتنا مل ي�شتفيدوا ب�شكل جيد من 
عامهم الدرا�ش��ي ب�ش��بب الأعداد املتزايدة 
يف ال�ُش��عب الدرا�شية وانق�ش��ام الدوام اىل 

ثاث��ي وقلة ع��دد ال�ش��اعات املخ�ش�ش��ة 
كل ه��ذا اثر على م�ش��توى التعليم لذا فمن 
ال�روري ال�شتفادة من العطلة ال�شيفية 
واإقامة دورات التقوية يف �شتى املجالت 

لغر�س تطوير قابليات الطلبة..
علي كرمي يق��ول: على احلكومات املحلية 
يف جمي��ع املحافظات ان توجد م�ش��اريع 
�ش��غره تهتم بتوفر فر�س عمل مبردود 
م��ادي للطلبة اأثن��اء العطلة ال�ش��يفية اأي 
اإيجاد م�ش��اريع اإنتاجية له��م بدل من ان 
ت�ش��يع هذه الأي��ام من دون ج��دوى وان 
ل يلج��اأ العدي��د منهم للعمل يف الأ�ش��واق 
والتي �شيكت�شبون منها اأ�شياء قد ت�رهم 

وتوثر على م�ش��رتهم الدرا�ش��ية والعلمية 
او ق��د تدفعه��م ل��رتك املدر�ش��ة ان وجدوا 
احلا�ش��ن ال��ذي يوفر له��م امل��ال والعمل 
وهنالك �ش��واهد كثرة على ما اأقول. لذلك 
ادع��وا امل�ش��وؤولن والرتبوي��ن ان يهتموا 

بهذا اجلانب املهم..
�شفرات ترفيهية..

 ح�ش��ام احمد: لبد من اإيجاد طرق خا�شة 
للت�ش��لية والرتفي��ه خ��ال ف��رتة العطل��ة 
ال�ش��يفية وعل��ى املهتمن ت�ش��كيل جلان 
م�ش��رتكة لغر���س اإ�راك الطلب��ة برحات 
ترفيهي��ة وتعليمي��ة لتب��ادل اخلرات بن 
اأبن��اء الوط��ن الواح��د او حتى ب��ن طلبة 

باق��ي البلدان اإن �ش��نحت الفر�ش��ة، فمثل 
هك��ذا �ش��فرات تتي��ح لطلبة التع��رف على 
اأ�ش��ياء جديدة ومهم��ة وتتيح لهم التعرف 
على اأ�شدقاء خمتلفن عن اأبناء مناطقهم 
وكل ه��ذا �شي�ش��هم برفع احلال��ة املعنوية 
له��م. وان تع��ذر ذلك فعل��ى وزارة الرتبية 
اأعداد خميم ك�ش��في يف اأحدى املحافظات 
ليكون م�ش��تقر لهوؤلء الطلبة اأيام عطلتهم 

على ان يكون متكامل من كل النواحي..
اآراء ل تخلو من النقد والتذمر..

 �ش��فاء اإبراهيم كان ل��ه راأي اآخر مل يخل 
من النقد والتذمر حيث يقول: اخلو�س يف 
هكذا اأمور وخ�شو�ش��ا يف الوقت احلا�ر 
م�ش��يعة للوقت لك��ون اجلميع من�ش��غلن 
باأمور اأخرى وم�ش��الح �شخ�شية وحزبية. 
واأنا ل اأرى اأي اهتمام من قبل امل�شوؤولن 
بالطلبة اأيام درا�ش��تهم فه��ل من املعقول 
اأن نط��رح اآراء واأف��كار ي�ش��تفاد منه��ا يف 

عطلته ال�شيفية.. هذا �شيء حمال.
وبهذا الراأي ي�ش��اركه اح��د زمائه ويقول: 
معاناة الطلبة اأيام الدرا�شة والمتحانات 
كثرة وقد �رحت بذلك و�ش��ائل الإعام 
وتناقلت��ه ومل جت��د له��ا حل��ول فه��ل من 
املعق��ول اأن يلجاأ اأ�ش��حاب القرار لإيجاد 
�شبل كفيلة بالرتفيه عن الطلبة وتعليمهم 
اأ�ش��ياء اإ�ش��افية اأثناء العطلة ال�ش��يفية... 
انه للطف منه��م اأن يتحملوهم اأيام العام 

الدرا�شي.
اأثر حم�ش��ن يقول: تعتر العطلة ال�شيفية 
الذي��ن  الطلب��ة  م��ن  لكث��ر  رزق  م�ش��در 
يبا���رون بالعم��ل اليوم��ي لأجل ك�ش��ب 
لقم��ة العي�س له��م ولذويه��م ول اعتقد ان 
م��ا �ش��يقدم له��م يف العطلة ال�ش��يفية من 
برامج او ما �شابه �شيكون بديا عن العمل 
ل��ذا فمن املوؤكد اأنهم لن يف�ش��لوا اأي فكرة 
اأخ��رى ه��ذا من وجه��ة نظري ال�شخ�ش��ية 
لك��وين اتعاي���س م��ع اغلبه��م اأي��ام العطل 

وارى مدى اندفاعهم للعمل.
وبع��د ه��ذه اجلول��ة م��ع اآراء املواطن��ن 
ومقرتحاته��م نرتك الأم��ر لقارئنا العزيز 
لإب��داء م��ا يراه منا�ش��با بهذا اخل�ش��و�س 
خلدم��ة طلبتن��ا الأع��زاء وال�ش��تفادة من 

اأوقات فراغهم.

األركيلة.. وباء يجتاح الشباب  واألطفال

العطلة الصيفية.. نزهة وألعاب وأوقات بحاجة لالستفادة منها 
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 تعترب العطلة ال�صيفية 
متنف�صا الطالب ووقتا 

لال�صتجمام والتحرر من 
قيود الدرا�صة واملراقبة. 

ويلجاأ الطلبة يف هذه 
الأيام اىل اخلروج 
والنزهة وممار�صة 
الهوايات املختلفة.
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