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قبله  فيروس  ينل  لم  فيروس  ملواجهة  رمزًا  غدت  الكمامة 
هذه االهمية العاملية القصوى في التعاطي معه أو الشهرة 
املطبوعة  العادية  الظاهرية  داللتها  من  خرجت  والكمامة   .
في  العاملني  شريحة  تخص  كونها  الجمعية  الذاكرة  في 
من  خاصة  وأوقات  محددة  أماكن  وفي  الصحي  القطاع 
اعمالهم أيضًا . والكمامة بلونها األسود كانت رمزًا إلخفاء 
وجوه رجال العصابات واللصوص كما أظهرت ذلك أفالم 
الكاوبوي االمريكية .  والكمامة بتعقيد صنعها تشبه اقنعة 
الوقاية من الغازات التي يرتديها الجنود  للوقاية من ضربة 
كيمياوية مثاًل  . وقبل ذلك كانت العرب تطلق لفظة الكمام  
تأكل، وحتى ال  أو  تعّض  لئاّل  الدابة   ُ فم به   ُّ َُشد ي ما  وهو  

يؤذيها الّذباب. 
لشعوبهم  تشجيعًا  الكمامة  يرتدون  دول  زعماء  نجد  اليوم 
على لبسها للوقاية من هذه الجائحة ، في الوقت الذي نرى 
التوقيت في  نفس  يظهرون في  الزعماء  فيه عددًا آخر من 
االماكن العامة من دون كمامات ، وذهب الرئيس االمريكي 

الى ابعد من ذلك في التصريح برفضه ارتداء الكمامة .
عاملي  مصنع  أكبر  الصني  اّن  اليوم  االزمة  وأظهرت   
للكمامات، واّن طلبيات الدول تنهال عليها باملليارات وليس 
املاليني ، وان حروبًا استخبارية جرت في املطارات النتزاع 
صفقات للكمامات التي يوحي النظر اليها بهشاشة الدول 
النووية التي بان عجزها في تلبية حاجة مواطنيها من هذه 

االداة البسيطة جدًا .
الكبرى  الشركات  ارتدتها  الناس،  يرتديها  أن  قبل  الكمامة 
في الطيران والنقل والتجارة واالستثمارات والنفط والطاقة 
انتاجي  مرفق  كل  افواه  الجائحة  كّممت  فقد   ، وسواها 
وخدمي في العالم ، فغدت الكّمامة في مظهر معنوي آخر ، 
يتجاوز معنى الوقاية الى معنى االعاقة والضرر االقتصادي 
الشامل السيما في بلدان تكاد تفقد ابرز مصادر دخلها من 

العمالت الصعبة .
بعض الحكومات أفادت من الكمامة وسخرتها لتكميم افواه 

املنتفضني في الشوارع والساحات .
الكمامة باتت رمزًا متحول الداللة، لكنها حتمًا ستبقى ايقونة 

هذا الزمن ، املوسوم بزمن كورونا .

التام  االنعزال  ظل  في   - )أ ف ب(  كونغ-  هونغ 
من  زوجان  قرر  الزوار،  غياب  وفي  الخارج  عن 
دببة الباندا في حديقة حيوانات في هونغ كونغ 
بعد  للتزاوج  الحميمة  األجواء  هذه  من  اإلفادة 

عقد من املحاوالت غير املثمرة.
األرضية،  الكرة  سكان  نصف  مع  الحال  وكما 
عزلة  في  لي  ولي  يينغ  يينغ  الباندا  دبا  يعيش 
تفشي  ملكافحة  املعتمدة  التدابير  بفعل  قسرية 
املتنزه  إغالق  بينها  املستجد  كورونا  فيروس 

الذي يعيشان فيه أمام الزوار.
وعلى غرار باقي األزواج في العالم، يحاول هذا 
الثنائي اإلفادة من أوقات الفراغ الطويلة املتاحة 

أمامهما.
وقال رئيس متنزه "أوشن بارك" في هونغ كونغ 
مايكل بوس "منذ وصول يينغ يينغ ولي لي إلى 

تزويجهما  ومحاوالت   2007 سنة  كونغ  هونغ 
األسف  مع  بعد  ينجحا  لم   ،2010 منذ  طبيعيا 
في هذه املهمة حتى هذا العام بعد سنوات من 

التعلم من التجارب".
تظهر  صورا  الحيوانات  حديقة  نشرت  وقد 
عن  خالية  حظيرة  داخل  الباندا  دبي  تزاوج 
وعدسات  الفضوليني  أعني  من  بعيدا  عادة  غير 

الكاميرات.
وُيعرف عن حيوانات الباندا النقص في الشهية 
املهددة  األجناس  أبرز  من  وهي  الجنسية، 

باالنقراض في العالم.
ويراوح أمد الحياة املتوقع لهذه الحيوانات بني 
15 عاما و20 في الطبيعة، لكن يمكن أن تعيش 
حتى سن الثالثني في األسر، بحسب الصندوق 

العاملي للطبيعة.

زوجا باندا يستغالن فترة العزل للتزاوج بعد محاوالت عقيمة

خطة النقاذ اقتصاد العراق
قبل االنهيار احلتمي 

وصية ملواليد برج كورونا 

زمان جديد

كل املعلومات والبيانات واملؤشرات املتوفرة تؤكد ان بقاء اسعار النفط منخفضة بهذا املستوى بسبب تداخل 
ازمتي فايروس كورونا وحرب تخفيض االسعار بني السعودية وروسيا سيتبعه موجة انهيار لالقتصادات الرعية 
املعتمدة على النفط .  وحيث ان العراق احد الدول اذا لم يكن اكثرها تضررا من سياسة تخفيض اسعار النفط 
، والسبب غياب السياسة االقتصادية املتكاملة والتي تجعل من النفط احد ركائز العملية االقتصادية ال اهمها .
لعدد من مفاصل  وقائية وعالجية  يمكن وضع خطة   ، العراق  اقتصاد  ملنظمومة  الشبه حتمي  االنهيار  قبيل 
العملية االقتصادية ، هذه الخطة تعتمد على عدة مقترحات تحتاج الى عدة قرارات تنفيذية حازمة وصارمة 
الحكومة  تتولها  املالية والتي  السياسة  ثوابت  - مقترحات تنسجم مع   . تدارك مرحلة ما قبل االنهيار  هدفها 

تنفيذها ممثلة بوزارة املالية .
اذا كان مفهوم السياسة املالية ، هي مجموعة االدوات التي تستخدمها الدولة ممثلة بوزارة املالية لغرض التـأثير 
على النشاط االقتصادي لتحقيق هدف معني ، وحيث ان الهدف من هذه الخطة تالفي انهيار االقتصاد العراقي 

املعتمد بصورة مباشرة على النفط ، وعليه يجب اتخاذ اجراءات سريعة ومنها ما يلي : 
اوال : ضغط النفقات الحكومية التشغيلية واالستثمارية الى اقصى حد .

ثانيا : الحد من االستيرادات غير ضرورية من خالل رفعة التعرفة الكمركية لضمان عدم اخراج العملة الصعبة 
من البلد ، والتي يمكن االستغناء عنها خالل هذه الفترة .

ثالثا : ايقاف كل انواع التعيينات الحكومية الدائمية او املؤقتة خالل املرحلة القادمة .
رابعا : تخفيض االجور والرواتب الى ادنى مستوى من خالل الغاء الحوافز االضافية او من خالل فرض ضريبة 

مباشرة على الرواتب املرتفعة .
كفة  تعظيم  يتم  بحيث   ، والخدمات  السلع  على  املفروضة  والضرائب  الرسوم  بنسب  النظر  اعادة   : خامسا 
االيرادات امام كفة النفقات . سادسا : رفع كل انواع الدعم على السلع والخدمات واملشتقات النفطية واملحاصيل 
الرعاية  بنظام  الفئات االكثر عوزا واملشمولني  الى  املتحصلة  املبلغ  التموينية واعادة توجيه  الزراعية والبطاقة 

االجتماعية . 
- مقترحات تنسجم مع السياسة النقدية التي يتولى تنفيذها البنك املركزي العراقي.

ُعرف السياسة النقدّية : بأّنها مجموعة األساليب التي يّتخذها البنك املركزي للدولة، لتحسني االقتصاد والحد  ت
االنهيار  الحد من احتمالية  العراقي دوره في  املركزي  البنك  يتولى  ان  . وعليه يجب  له  الدورية  ُّرات  التغي من 

الحتمي لالقتصاد العراقي . 
اوال : الحد من خروج العمالت الصعبة من خالل املراقبة الصارمة على البنوك وشركات الصيرفة والتحويل 
املالي . ثانيا : ايقاف نافذة مزاد العملة واالستعانة ببديل عنها بحيث يتم مراجعة كافة طلبات التحويل الخارجي 

للعمالت الصعبة .
ثاليا : تخفيف القيود على سعر صرف الدينار وذلك من خالل السماح له بأن يتقاطع مع عملة الدوالر وفق 
مبدأ العرض والطلب مع ميل نحو تخفيض قيمة الدينار من اجل ضمان زيادة ايرادات الدولة من الكتلة الدينارية 

مقابل الكتلة الدوالرية .
بسعر  التحكم  لغرض  والدوالر  الدينار  لعملة  والشراء  بالبيع  املباشرة  بالعمليات  املركزي  البنك  قيام   : رابعا 

الصرف مع التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر .
خامسا : التوسع نحو الدين الداخلي من خالل االستمرار بطرح سندات 
الخزينة قصيرة ومتوسطة املدى بالنيابة عن الحكومة . ختاما : نعتقد ان 
بسرعة  التدخل  دون  الوضع  على  متفرج  االقتصادي  القرار  صانع  بقاء 
واتخاذ قرارات واجراءات اقتصادية صارمة وقاسية خالل املرحلة القادمة 
ستكون النتائج وخيمة وهو ما نتوقعه باالنهيار الحتمي لالقتصاد العراقي 

.

»هل قطع الجنس البشري كل هذا الشوط البعيد ملجرد أن يقضي على نفسه؟« الفيزيائي 
ستيفن هوكنج

رجاء ال تأتوا مسرعني للعالم، ال نريد والئم للحداد!

أي شكل ستكونون عليه، أنتم مواليد عصر كوفيد 91، الذين جاؤوا أو في طريقهم إلى عالم، 
ينهشه فيروس قاتل انتشر في كل األمكنة مخلفا وراءه - مثل بوم- رائحة الخراب الذي لم 
يعد خجوال؟ هل فكرتكم قبل املجيء إلى هذا الكون شديد القسوة الذي لم يعد قادرا حتى 
على االحتالم؟ هل ستطلقون صرخة اإلعالن عن الحياة، أم ستمألون املستشفيات بالضحك 
والسخرية من عالم يبكي بال دموع، يتسيد فيه بطل واحد هو الرعب واملوت؟ فالضحك بلسم 

للشفاء والنسيان..
أنتم يا أبناء الجيل الكوروني الصاعد) )C.G الذين ولدوا في مستشفيات معزولني بدون دفء 
عائلي في زمن الحجر الصحي لحركية عالم ينكفئ على مداواة جراحه الغائرة من حرب 
سرية لم تضع أوزارها، أنتم الذين جئتم إلى الدنيا بال ملّة عائلية وال رنني للفرح وال زغاريد 
تصدح في األرجاء حيث تبدو كما لو راكمت كل فوائد قروض الحزن ليوم قدومكم، أنتم يا 
أبناء غد الغد الذين ولدوا وسط القفازات البالستيكية والكمامات وأدوات التعقيم املفرطة حد 
العفن، في عالم أصبح عاريا أمام حقيقته بال أصباغ وال أقنعة.. ال ورود وال زغاريد وال 
مباركة للوالدة وتزاحم على تسمية املولود السعيد، قدر لكم أن تكونوا مثل بطل فلم »رائحة« 
MUFRAP، ميالده كان إيذانا بموت األم بشكل وحشي واللعنات تطاردها، لن تحسوا أبدا 
من  تحديد  أجل  من  لألهل  تسابق  وال  املوت،  مثل  أحد سيحضنكم،  ال  والحنان..  بالدفء 
تشبهون لألم أم لألب، أم فيكم عالمات من الخؤولة والعمومة، حتى اآلباء واإلخوة سيبتعدون 
عنكم، وال الجيران سيدقون على أمهاتكم املنزل لوضع »الزرورة« في حضنها، بني أصابع 

أناملكم الرقيقة، ويرقصن فرحا باعتالئكم منصة الوجود..
إلى  بأمانيكم  وتتوجهون  الحليب  أسنان  وترمون  األزرق  األفق  نحو  بعيدا  كيف ستذهبون 
أجنحة  ستطلقون  كيف  موبوء؟  عالم  من  حيادها  اتخذت  أنها  لو  كما  تبدو  التي  السماء 
الخيال عاليا مثل مالئكة لتفرحوا بعالم أحزنكم؟ فتحتم أعينكم لتروا أقرب مقربيكم، يرتدون 
أمام  كله  العالم  الجنائزي، كأن  الكورس  أقنعة مهرجني في هذا  والكمامات مثل  القفازات 

الخطيئة األولى لم تعد رئتاه تتنفس هواء الفرح بشكل سليم..
يا جيل كورونا، الذين قدر لهم أن يأتوا في صمت إلى هذا الكون، لن تقرع طبول ولن تنشد 
مزامير تراتيل االبتهاج بقدومكم، لن تسمعوا ضجيجا ولن تروا أردافا وأثداء تتمايل نشوى 
طقوس  عن  منشغل  كله  العالم  بفائض شهوانية،  واألهازيج  املوسيقى  أنغام  على  وترقص 
مجيئكم بلملمة جراحه والبحث عن آثار املجرم الذي ما ترك نصل سكينه في جسد الضحية، 
وأنتم »الشاهد األخرس وحده يتحمل وزر الجريمة« كما يقول الشاعر زكي بيضون.. أي 
عالم تركنا لكم، نحن الذين نمارس يوميا التمارين الرياضية لحفظ لياقتنا البدنية ولم نهتم ذرة 
بكون مترهل له شكل الفيروس التاجي البشع، السعادة فيه مصابة بداء الكساح، والشمس 
التي تخترق أشعتها الحارقة ثقب األوزون ال تزرع الدفء في األوصال، واملطر الذي ظل ينزل 
مدرارا كلما ابتهلنا إلى السماء، تعرى من شفقته بال رحمة، صار يغرقنا بسيله أو يتشبث 
برحم جلباب أمه األزرق؟ ماذا سنهديكم: بشرية بال قلب، تعرت مثل ذئاب البراري الجريحة، 
ريح  يمشط شعرها  يتيمة  سنبلة  حبوب  في  والرعب  ماء  قطرة  في  الرعشة  يخلق  عواؤها 
الحقول التي امتألت بالفزاعات بال قمح وال طير؟ وكون تسمم هواؤه وجفت ينابيعه وترهل 
من فرط السمنة بفائض األحقاد التي تتدلى من السقوف مثل حبال املشانق، والنرجسيات 

القاسية والكوابيس املرعبة والرتابة العنيدة التي تتسيد في ساحاتنا؟ 
أيها الصبايا من الجيل الكوروني، يا املولعون بحرقة املجيء إلى هنا.. يقودكم حلم استكشاف 
مغامرة وجود ظل مشرعا مثل نافذة مفتوحة على الحب والعدالة والحرية والحلم، رجاء ال 
تطلقوا صرختكم األولى اآلن، عودوا من حيث أتيتم، ابقوا هناك وسط ينابيع صافية من حنو 
زائد ورقة ال توصف، كولوا واشربوا هنيئني مريئني.. لم ال تتشبثون بمشيمة رحم أمهاتكم، 
ما يمثل لنا فردوسا مفقود.. آه لو تعلمون، ال تبالوا بسؤال األسبقية غلى الوجود: البيضة أم 
الدجاجة؟ دعكم هناك في حضن الرحم الدافئ، ال تسابقوا الخطو إلى األمام، فنحن في زمن 
الحجر الصحي، ال مّشائني وال صائدي أنجم بعيدة، والدنيا اليوم من حولنا كحلبة مالكمة أو 
ساحة حرب مفتوحة نصارع وسطها من أجل البقاء فقط، الرعود تقصفنا بشتائمها وصراخ 
ضحايانا يعلو في األكوان، وموتانا دفنوا بال طقوس للجنازة وال شهادة على قبرهم، ال ظالل 
زيزفون تسندون عليها أسراركم وترسمون على جذوعها أسماء من ستعشقون، عودوا من 
حيث أتيتم أيها الجيل الكوروني، واهلل ليس لكم من مفر، فأفضل أن يكون العدو من أمامكم 
أو من خلفكم، من أن يكون فيكم.. فال تتقدموا شبرا نحو ساحة امليالد، إلى عالم بال أحالم 

وال وهم يوقظ النشوة في األعني املسبلة..
أشبه  مدن  في  األولى  تطلقوا صرختكم  ال  إليكم  أتوسل  الكوروني،  البرج  مواليد  يا  أنتم 
بصحاري تسكنها األشباح والكوابيس، تشبثوا برغم نضج األوان بمشيمة األرحام، تجولوا 
هناك بني الحدائق وأفنان الرياض، انعموا بمساءاتكم الدائمة بال أثر ذنب وال حزن يتعقب 
هنا  األحياء  قلب  من  والطمأنينة  األرواح  يحصد  قاتل  فيروس  من  عدوى  وال  خطواتكم.. 
املتلفعني بالحسرة والرعب الذي ال يوصف، ال نجوم تتألأل في سمائنا، ونحن في عز الربيع 
ال وردة تبهج النفوس نحن املحتجزون وسط جدران عنيدة.. وال تتجسسوا فال حلم يقودنا 
سوى النجاة من أن يصيبنا فيروس كورونا الحقير بالعطب وتتوقف رئتنا عن ضخ الهواء 
املنتشي بالتحليق عاليا في شرايني جسدنا..رجاء ال تأتوا اآلن، فنحن ممنوعون حتى من 
الحق في إعداد والئم للحداد، وغدونا بال ظل مثل أشباح مسجونة في قمقم بيوتنا ننصت 
ألخبار املوتى يّتساقطون كل دقيقة، حتى غدت نشرة األخبار 
مثل نشرة جوية، ثم نعود لكوابسنا وننتحب في صمت بدموع 

العجزة التي ال بارقة جمال فيها.
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علماء  ينهمك   - ب(  ف  -)أ  انجليس  لوس 
توفير  في  املتحدة  الواليات  في  النفس 
النصائح للتمكن من تحمل إجراءات العزل 
مع  وظائفهم  فقدوا  ألشخاص  والدعم 

االنتشار الواسع لوباء كوفيد19-.
فيالدلفيا  مدينة  في  النفس  عاملة  وتقول 
املتخصصة  لوت  سونيا  شرق(  )شمال 
لوكالة  مقربني  وفاة  مع  التعامل  كيفية  في 
مستوى  يواجهون  "الناس  برس  فرانس 

مرتفعا جدا من القلق".
املتسارع  الوباء  تفشي  أن  إلى  تشير  وهي 
يرغم الناس على عيش ما يشبه فترة حداد 
مرتبطة بشعور عميق بالفقد ما يشمل فقدان 
املستجد  كورونا  فيروس  بسبب  األقارب 
وأيضا فقدان العمل أو العادات االجتماعية 

أو املراجع في الحياة.
وتلفت لوت إلى أن "األمر الوحيد الذي شهدنا 
عليه في أميركا ويشبه قليال هذه الجائحة 
"حتى  2001"، مضيفة  أيلول/سبتمبر   11 هو 
املنزل  في  االحتماء  إمكاننا  في  كان  حينها 
فحتى  اليوم  أما  البعض.  بعضنا  ومعانقة 

في املنزل يجب أال نتعانق".
طلبات  تسجل  املضطرب،  الجو  هذا  في 
املعالجني  لدى  االستشارات  مواعيد 
النفسيني ارتفاعا كبيرا، على ما تؤكد هولي 
في  واملسؤولة  النفسية  املعالجة  دانييلز 
جمعية في كاليفورنيا تمثل ما يقرب من 32 

ألف اختصاصي في الصحة الذهنية.
ملساعدة  الهاتفية  الخطوط  أن  إلى  وتشير 
األشخاص على الوقاية من االنتحار سجلت 

أيضا ازديادا كبيرا في عدد االتصاالت.
نشرته  للرأي  استطالع  نتائج  وبّين 
الوباء  أن  فاميلي  كايزر  مؤسسة  الخميس 
أثر على الصحة العقلية ملا يقرب من نصف 

األميركيني.
شعار  األميركية  السلطات  اعتمدت  وقد 
بهدف  األمان"،  من  ملزيد  املنزل  في  "البقاء 
رائع  "أمر  وهو  املنزلي،  للحجر  الترويج 
املنزل  لكن  كورونا  فيروس  مواجهة  في 
ليس مكانا آمنا ألشخاص كثيرين"، بحسب 

دانييلز.
العالجات  في  االختصاصية  هذه  وتلفت 
"نسب  أن  إلى  واألزواج  للعائالت  املوجهة 
االنتحار ستزيد ألن الناس يجدون أنفسهم 
املنزلية  العزلة  وتشكل  ومعزولني،  وحيدين 

لهؤالء وضعا من عدم االستقرار".
النفسيون  املعالجون  يضاعف  كذلك 

عبر  استشاراتهم  لتقديم  املضطرون 
األكثر  املرضى  لرصد  جهودهم  اإلنترنت، 
رسائل  يكثفون  كما  املشكالت  لهذه  عرضة 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  الوقاية 

وفق دانييلز.
مزيد من التالحم 

سونيا  توصي  هذه،  األزمة  فترة  وملواجهة 
القلقني  مرضاهما  دانييلز  وهولي  لوت 
بالحاضر  الوثيقة  صلتهم  على  بالحفاظ 
مع  البدني،  والنشاط  التأمل  وممارسة 
أو  األصدقاء  مع  اإلنترنت  عبر  التحادث 
"أبذل ما في وسعي  األقارب. وتوضح لوت 

قدر  بأكبر  الحاضر  في  الناس  يبقى  لكي 
ممكن، عبر القول مثال +في هذا الوقت لدي 

طعام، وحاليا أقاربي بأمان ولدي عمل+".
بالحد  أيضا  نفسيون  معالجون  ويوصي 
وسائل  عبر  السلبية  لألخبار  التعرض  من 
اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي بهدف 

الحصول على نوع من الطمأنينة.
واآلفاق  املقلقة  األنباء  من  الرغم  وعلى 
يجب  ال  للوباء  إيجابية  أوجه  ثمة  القاتمة، 
بقرب  "الشعور  يشمل  بما  عنها،  التغاضي 
هولي  وفق  واألصدقاء"،  الناس  بني  أكبر 
دانييلز. وتقول املعالجة النفسية "لهذا آمل 

يزيد  وبأن  الوعي  زيادة  في  ذلك  أن يساعد 
مضى"،  وقت  أي  من  أكثر  بيننا  االلتحام 
سنكون  ذلك،  كل  ينتهي  "عندما  وأيضا 

جميعنا قد تقدمنا عاطفيا ونفسيا".
في  النفسي  املعالج  توسان  كنت  أما 
األطفال  مع  كثيرا  يعمل  الذي  كاليفورنيا 
الشابة  الفئات  أبناء  أن  فيرى  واملراهقني، 
يتكيفون بصورة أفضل مع هذا الوضع من 
من  أكثر  القلق  إلى  يميلون  الذين  البالغني 
"أكثرية  أن  يوضح  وهو  الصحية.  األزمة 
من  قلقا  أقل  معهم  أعمل  الذين  األطفال 
بالعدوى.  اإلصابة  خطر  ومن  الفيروس 

حياتهم  على  ذلك  بأثر  أكثر  يهتمون  هم 
اليومية". 

تقبل  في  صعوبة  املراهقون  يجد  وفيما 
الجانب  األطفال  يرى  املنزلي،  العزل 

اإليجابي من األمور.
األطفال  "للمفارقة،  توسان  ويقول 
تراجع  ظل  في  أقل  قلقا  يعيشون 
يمضون  وهم  الدراسية  الواجبات 

وقتا أطول مع أهاليهم".
املريع  الوضع  "هذا  أن  ويؤكد 
بعض  لدى  حقيقة  إيجابيات  له 

العائالت".

علماء النفس في حال استنفار
ملساعدة املنعزلني في زمن كورونا

عبد العزيز كوكاس

برلني-)أ ف ب( - هربت معمرة أملانية تبلغ 101 سنة من دار للعجزة في أملانيا 
لالحتفال بعيد ميالد ابنتها إال ان الشرطة أوقفتها في الشارع، على ما ذكرت 
السلطات. وتمكنت املرأة املسنة من الهروب بعد ظهر االثنني مستخدمة مخرج 

الطوارئ على ما ما ذكرت شرطة مدينة براونشفايغ في شمال البالد في بيان.
ورصدت دورية للشرطة املرأة املسنة تائهة في الشارع وقد نفت أوال أن تكون 

تقيم في دار العجزة القريبة مؤكدة أنها تعيش مع ابنتها.
وقد نقلها عناصر الشرطة إلى منزل هذه األخيرة، فكشفت لهم االبنة أن والدتها 
تقيم في دار العجزة منذ اسبوعني. واوضحت الشرطة "لكنها كانت مشتاقة جدا 
الشرطة"  باقتضاب من سيارة  وإن  ابنتها  رؤية  "من  املعمرة  البنتها". وتمكنت 

على ما أوضحت السلطات قبل إعادتها إلى دار العجزة.

معمرة تهرب من دار للعجزة مبناسبة عيدها

سيدني-)أ ف ب( - عرض النجم الجدلي لكرة املضرب 
غير  للناس  الطعام  توزيع  كيريوس  نيك  االسترالية 
القادرين على شرائه جراء عزلهم بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد، في مجهود خيري جديد بعد قيادته 

حملة تبرعات ملساعدة أزمة حرائق الغابات في بالده.
واملعروف  امللعب  داخل  اللسان  السليط  النجم  قال 
الى  بنفسه  الطعام  سيوصل  انه  النارية  بتصريحاته 
إغالق  إلى  املحلية  القيود  أدت  بعدما  املنازل،  عتبات 
ترك  على  الناس  من  كبير  عدد  واجبار  شركات  عدة 

وظائفهم.
من  يتخذ  والذي  عامليا   40 املصنف  الالعب  كتب 
العاصمة كانبرا مقرا القامته »رجاء ال تناموا ومعدتكم 
»انستاغرام«:  موقع  على  في حسابه  أضاف  خاوية«. 
»ال تخافوا أو تشعروا بالحرج من ارسال رسالة خاصة 

لي. سأكون أكثر من سعيد التشارك معكم ما أملك«.
تابع الالعب البالغ 24 عاما والذي تبلغ قيمة جوائزه 
دوالر  ماليني   8,5 نحو  الصفراء  الكرة  مالعب  في 
الخبر  من  رغيف  املعكرونة،  من  علبة  »حتى  اميركي 
أي  دون  ومن  بابكم،  عتبة  على  سأسقطها  حليب.  أو 

اسئلة!«.
مليون   1,4 نحو  فيها  يتابعه  التي  صفحته  وفي 
90 ألف اعجاب.  شخص، حصل تعليقه على أكثر من 
وتم تشبيه اصطفاف األشخاص في كافة انحاء البالد 
االجتماعية،  الرعاية  من  مالية  دفعات  على  للحصول 
اذ  املاضي،  القرن  ثالثينيات  في  الكبير  الكساد  بأيام 
تم حظر جميع االعمال غير الضرورية والسفر الحتواء 

فيروس »كوفيد19-«.
وكان كيريوس قاد في كانون الثاني/يناير املاضي حملة 
الدوالرات.  ماليني  جمعت  الغابات  حرائق  من  إغاثة 
 125( استرالي  دوالر  بمئتي  املوهوب  الالعب  وساهم 
ارسال ساحق يضربه خالل شهر،  لكل  اميركي(  دوالر 
وسار على خطاه مواطنوه الالعبون اليكس دي مينور، 

جون ميلمان، جون بيرز وسامنتا ستوسور.
جراء  بالده  في  كبير  احترام  على  كيريوس  وحصل   
في  كثيرا  ساعدته  وقد  قادها.  التي  التبرعات  حملة 
اسبوعا   16 ملدة  لاليقاف  تعرضه  بعد  تغيير صورته، 
مع وقف التنفيذ في ايلول/سبتمبر 2019 إثر سلسلة 
كرة  عالم  ويعيش  ارتكبها.   التي  املخالفات  من 
كورونا،  تفشي  بسبب  الصعوبة  بالغة  فترة  املضرب 
على  ويمبلدون  بطولة  الغاء  تم  وقد 
العشبية  االراضي 
االولى  للمرة 
الحرب  منذ 
الثانية  العاملية 
روالن  وتأجيل 
على  غاروس 
الترابية.  االراضي 
جميع  تعليق  وتم 
 13 حتى  املنافسات 
تموز/يوليو على االقل.

 جنم كرة املضرب 
اجلدلي كيريوس 

يعرض توزيع الطعام 
على اجلائعني 

في  الصني  ترّبعت   - جنيف-)أ ف ب( 
األكثر  الدول  2019 على عرش  العام 
االختراع،  براءات  لطلبات  إيداعا 
املتحدة صدارة  الواليات  من  منتزعة 
أكثر  مدى  على  بها  احتفظت  عاملية 
من أربعة عقود، وفق ما أعلنت األمم 

املتحدة الثالثاء.
املاضي  العام  في  الصني  وقّدمت 
لبراءات  دولي  إيداع   265,800
االختراع، في زيادة نسبتها 5,2 باملئة 
جاء  ما  وفق  السابق،  بالعام  مقارنة 
في التقرير السنوي للمنظمة العاملية 

للملكية الفكرية »ويبو«.
املعّقد  »ويبو«  نظام  ويتضمن 
االختراع  لبراءات  الدولية  لإليداعات 

الرئيسية،  الفئة  في  عدة.  فئات 
معاهدة التعاون بشأن البراءات، حّلت 
الصني للمرة األولى في الصدارة مع 

58,990 طلبا.
وتخّطت الصني بذلك الواليات املتحدة 
التي تصّدرت منذ العام 1978 قائمة 
الدول األكثر إيداعا لطلبات االختراع، 
العام  في  57,840 طلبا  قّدمت  والتي 

.2019
الثالثة  املرتبة  في  اليابان  وجاءت 
وفق  الجنوبية،  وكوريا  أملانيا  تليها 

التقرير السنوي للمنظمة.
املبتكرين  أن  التقرير  وأظهر 
باملئة  بـ52,4  تقّدموا  اآلسيويني 
تتعد  لم  فيما  البراءات،  طلبات  من 

هذه  مودعي  من  كل  نسبة  باملئة   25
واألميركيني  األوروبيني  الطلبات 

الشماليني.
احتّلت  التوالي  على  الثالث  وللعام 
العمالقة  الصينية  االتصاالت  شركة 
العاملي  التصنيف  صدارة  »هواوي« 
في العام 2019 بإيداعها 4,411 طلب 
التعاون  معاهدة  في  اختراع  براءة 

بشأن البراءات.
االحتفاظ  من  »هواوي«  وتمّكنت 
بالصدارة على الرغم من حملة شرسة 
قادتها واشنطن إلقناع حلفائها بعدم 
استخدام تجهيزات الشركة الصينية 
في  وذلك  أمنية،  على خلفية مخاوف 
خضم حرب تجارية أوسع نطاقا بني 

الواليات املتحدة والصني.
»ميتسوبيشي  وجاءت 
اليابانية  كورب«  إلكتريك 
مع  الثانية  املرتبة  في 
فيما  طلبا،   2,661
»سامسونغ  حّلت 
الكورية  إلكترونيكس« 
مع  ثالثة  الجنوبية 

إنك«  »كوالكوم  تليها  طلبا   2,334
وتساعد  طلبا.   2,127 مع  األميركية 
البراءات  بشأن  التعاون  معاهدة 
على  الحصول  في  الطلبات  مودعي 
براءة  بموجب  اختراعاتهم  حماية 
على الصعيد الدولي. وتساعد مكاتب 
منح  قرارات  اتخاذ  في  البراءات 

البراءات، 
تسهل  و
ل  صو و
ر  لجمهو ا

من  كّم  ت إلى  ما ملعلو ا
التقنية بشأن هذه االختراعات، وفق 
العاملية  للمنظمة  الرسمي  املوقع 
الفكرية. وبناء على املعاهدة  للملكية 
أن  االختراع  براءة  طلب  ملودع  يمكن 
يلتمس حماية اختراعه في عدد كبير 

من البلدان وبشكل متزامن.

الصني تنتزع من الواليات املتحدة
صدارة إيداع براءات االختراع

شهد   - ب(  ف  )أستراليا(-)أ  بريزبني 
الحاجز املرجاني الكبير في أستراليا 
عن  ناجمة  ابيضاض  ظاهرة  أسوأ 
الكنز  هذا  يهدد  ما  املناخي  االحترار 
التراث  قائمة  على  املدرج  البيئي 
العاملي للبشرية، على ما أفاد باحثون 
تيري  البروفسور  وأعلن  الثالثاء. 
هيوز من جامعة جيمس كوك في والية 
أستراليا  شرق  شمال  في  كوينزالند 
أجريت  واسعة  دراسة  ختام  في 
الحاجز  كامل  على  املاضي  الشهر 

كيلومتر،   2300 على  يمتد  الذي 
ابيضاض  ظاهرة  عرف  الحاجز  أن 
جديدة هي الثالثة في غضون خمس 
سنوات بسبب حرارة املياه القياسية. 
واالبيضاض هو ظاهرة تلف تنعكس 
عبر فقدان املرجان للونه. وهي عائدة 
إلى ارتفاع حرارة املياه ما يؤدي إلى 
ابتعاد الطحالب التي تعطي املرجان 
أن  للشعاب  ويمكن  ومغذياته.  لونه 
حرارة  تراجعت  حال  في  تتعافى 
املياه لكن قد تنفق في حال استمرار 

الظاهرة. وقال هيوز »لقد درسنا حالة 
1036 من الشعاب املرجانية من الجو 
خالل النصف الثاني من آذار/مارس 
وخطورته  االبيضاض  نطاق  لقياس 
برمته«.  املرجاني  الحاجز  في 
وأوضح »للمرة األولى رصدنا ظواهر 
مناطق  ثالث  في  خطرة  ابيضاض 
الشمال  في  الكبير  املرجاني  للحاجز 
من  كبيرة  أجزاء  عن  فضال  والوسط 

الجنوب«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

احلاجز املرجاني الكبير أسوأ ظاهرة ابيضاض


