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محطات

الجزائر ..ثالث أكبر
مسجد في العالم

سامي عبداللطيف النصف

«جواز الكورونا»
ل ��م ي �ب��ق م ��ن ع� ��ام  ،2020ال �م �م �ي��ز في
ت��اري��خ البشرية اال ش�ه��ران وينقضي،
واالعتقاد شبه األكيد أنه عند نهاية هذا
ستكتشف
العام المقبل
ً
العام ،أو بداية ً
وتحديدا العالم الغربي لقاحا
البشرية
ً
ً
ف ��اع ��ا ن��اج �ع��ا ض ��د «ك � ��ورون � ��ا» ،وق��د
يحتاج األمر إلى تجديد ذلك اللقاح كل
عام أو عامين.
***
ك �م��ا س �ت �ق��وم ال � � ��دول ال �م �خ �ت �ل �ف��ة -م��ع
لحظة اإلع��ان عن الكشف عن اللقاح-
ب��إع��داد وتجهيز شبكة ت��وص�ي��ل غير
مسبوقة بالتاريخ ،تساعدها بها قوات
ال�ج�ي��ش وال��داخ �ل �ي��ة وال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
وال� �م� �ت� �ط ��وع ��ون إلي� �ص ��ال ��ه ب��ال �س��رع��ة
المصاحبة
الممكنة م��ع ال�ف��رق الطبية
ً
ل��أف��راد ف��ي ك��ل م�ك��ان خ�ص��وص��ا في
ال��دول مترامية األط ��راف وذات الكثافة
السكانية العالية.
***
دولة صغيرة ،كالكويت ،قليلة السكان
س�ت�ت�م�ك��ن م��ن ت�ل�ق�ي��ح ال�ج�م�ي��ع بشكل
م�ن�ظ��م خ ��ال م ��دة ق�ص�ي��رة إال أن ه��ذا
األم � ��ر ل ��ن ي�ك�ت�م��ل إال ب ��إص ��دار ج ��واز
سفر عالمي يسمى «ج��واز الكورونا»
س�ف��ر ال �ع ��ادي عند
ي�ض��م إل ��ى ج ��واز ال� ُ
ِّ
السفر ليضمن لمن طعم في الكويت أو
غيرها من الدول أنه لن يتعرض للحجر
بالمطار عند الوصول.
***
وس�ي�ص�ب��ح م ��ن ال� �ض ��رورة ب �م �ك��ان أن
ي �ب�ق��ى «ج � ��واز ال� �ك ��ورون ��ا» م ��ع األف� ��راد
بالحل والترحال ،وعند زيارة المطاعم
واألس ��واق ك��ي ال يطبق عليهم قوانين
فرض الكمامات والقفازات والعقوبات
المصاحبة.
***
آخ� ��ر م �ح �ط��ة :ن ��رج ��و س ��رع ��ة ح �ص��ول
البشرية جمعاء على «جواز الكورونا»،
كما نرجو أال يصل التزوير والتزييف
ل�م�ق��دم��ي خ��دم��ة ذل ��ك ال� �ج ��واز فنسمع
الح� �ق ��ا أن ب� �ع ��ض م� ��ن ي �ح �م �ل��ون��ه ق��د
اشتروه بالمال ،وأنهم تسببوا بإصابة
كثيرين بالوباء قبل تطعيمهم.

افتتحت الجزائر الليلة الماضية ،ثالث أكبر مسجد في العالم واألكبر في
إفريقيا ،بمناسبة االحتفال بالمولد النبوي الشريف ،بعد سنة ونصف السنة
على االنتهاء من بنائه ،ويتسع المسجد ل�  120ألف مصل.ويمتد جامع الجزائر
هكتارا ،وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة
على مساحة 27,75
ً
بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة والحرم المكي.أما مئذنته التي يمكن
رؤيتها من كل أنحاء العاصمة ،فهي األعلى في العالم ،إذ تبلغ  267مترا،
أي  43طابقا ،ويمكن الوصول اليها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية على
العاصمة الجزائرية.
وتم تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع األندلسي بما ال يقل عن ستة
كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب .أما السجاد
فباللون األزرق الفيروزي مع رسوم زهرية ،وفق طابع تقليدي جزائري.

بيوت مهجورة
في إيطاليا
ب�«يورو» واحد!
تستعد بلدة إيطالية لطرح عشرات
البيوت المهجورة في م��زاد للبيع
ب �س �ع��ر ي� �ب ��دأ م ��ن ي� � ��ورو أو دوالر
وب �ض �ع��ة س �ن �ت��ات ف �ق��ط .وت�س�ت�ع��د
ب�ل��دة ساليمي ل��ان�ت�ق��ال للمرحلة
الثانية بعد االنتهاء م��ن تحسين
مستوى البنى التحتية والخدمات
م��ن ال �ط��رق إل��ى ش�ب�ك��ات ال�ك�ه��رب��اء
وأنابيب الصرف الصحي ،بحسب
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ل� ��رئ � �ي� ��س ال� �ب� �ل ��دي ��ة
دومينيكو فينوتي.
وس� �ت� �ع ��رض ال� �ق ��ري ��ة ال ��واق� �ع ��ة ف��ي
ج � ��زي � ��رة ص �ق �ل �ي��ة ب� �ي ��وت ��ا ب �م �ب �ل��غ
أرخ� � ��ص م ��ن ك � ��وب ق � �ه ��وة .وي��أم��ل
فينوتي ،أن يبث المخطط الحياة
ف ��ي ال� �ب� �ل ��دة ،م �ض �ي �ف��ا «ل� �ق ��د ك��ان��ت
عملية طويلة ،إذ لم نكتف بإجراء
أع � �م� ��ال ص� �ي ��ان ��ة ش ��ام� �ل ��ة ل �ت��أم �ي��ن
ال� �م� �ن ��اط ��ق ال� �م� �ت ��داع� �ي ��ة ال� �خ� �ط ��رة
ف� �ح� �س ��ب ،ب � ��ل ك� � ��ان ع �ل �ي �ن��ا أي �ض��ا
إص� � ��اح ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �م �م �ت �ل �ك��ات
الستخدامها سكنيا».
وح � � ��ول آل � �ي� ��ة ع �م �ل �ي��ة ال� �ب� �ي ��ع ق ��ال
ف � �ي � �ن� ��وت� ��ي «س� � �ت� � �ط � ��رح ال � �م � �ن� ��ازل
ال �م �خ �ت��ارة ل�ل�ب�ي��ع ب��ال �م��زاد بسعر
يبدأ من ي��ورو ،في تكرار للطريقة
ال�ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا م��دي�ن��ة سامبوكا
في صقلية ،حيث بيعت المساكن
ل �م��ن ي ��دف ��ع أع �ل ��ى س �ع��ر واش �ت ��رى
مشتر واح��د على األق��ل م�ن��زال من
ٍ
دون معاينة مسبقة».

تراجع وفيات الحوادث
املرورية في العالم بسبب
«كورونا»

«هارفارد» تؤكد نتائج دراسة «البنتاغون» :السفر الجوي آمن
وج��دت دراس ��ة طبية حديثة ،أج��ري��ت ف��ي جامعة
ه ��ارف ��ارد األم �ي��رك �ي��ة ،أن ��ه ي�م�ك��ن ت�ق�ل�ي��ل م�خ��اط��ر
ال �ت �ق��اط ع ��دوى ف �ي��روس ك��ورون��ا ال�م�س�ت�ج��د على
متن ال�ط��ائ��رات إذا ت��م ات�ب��اع اإلج� ��راءات الصحية
ال�م�ع��روف��ة ،وق��ال��ت إن رك ��وب ال �ط��ائ��رات ق��د يكون
أق� ��ل خ �ط��را م ��ن أن �ش �ط��ة ي��وم �ي��ة أخ � ��رى ب��ال�ن�س�ب��ة
النتشار العدوى .وقال باحثون في كلية هارفارد
«ت��ي .أت��ش تشان للصحة ال�ع��ام��ة» إن ات�ب��اع هذه

اإلج ��راءات ربما يقلل ف��رص اإلص��اب��ة بالفيروس
في الطائرات بشكل كبير مقارنة بعادات يومية
مثل التسوق في محال البقالة.
واإلج� � � � ��راءات ال �ص �ح �ي��ة ال �م��وص��ى ب �ه ��ا ،ب�ح�س��ب
الدراسة ،المنشورة الثاثاء ،هي غسل المسافرين
أي��دي�ه��م ب��اس�ت�م��رار وارت� ��داء ال�ك�م��ام��ات ف��ي جميع
األوق � � � ��ات وق � �ي� ��ام ال �ع��ام �ل �ي��ن ب �ت �ن �ظ �ي��ف وت �ع �ق �ي��م
ال�ط��ائ��رات والتهوية المستمرة ف��ي جميع أنحاء

الطائرة حتى عندما تكون متوقفة.
وم��ن المرجح أن تشجع نتائج ال��دراس��ة شركات
الطيران على مواصلة تشجيع الناس على العودة
للسفر ،بعد االنتكاسات الكبيرة التي تعرض لها
ه��ذا القطاع .وك��ان��ت دراس��ة أخ��رى ل��وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون» قالت إن ارت��داء الكمامات
بشكل م�ت��واص��ل على متن ال�ط��ائ��رات يقلل خطر
انتشار الفيروس.

املتمردون على «الكمامة» يتسمون بشخصية عدائية
أج��رى علماء في البرازيل دراس��ة استنتجوا من خالها أن رف��ض بعض األشخاص االلتزام
بإجراءات السامة والوقاية من «كورونا» مثل عدم ارت��داء الكمامة مرتبط بسمات شخصية
م�ع��ادي��ة للمجتمع .ال��دراس��ة األول ��ى م��ن نوعها ف��ي أم�ي��رك��ا الاتينية شملت أك�ث��ر م��ن 1500
شخص تتراوح أعمارهم بين  18و 73عاما ،ووجه العلماء لأشخاص أسئلة شخصية تتعلق
بعواطفهم وكيفية تصرفهم في حاالت معينة لمحاولة فهم سلوكهم.
وضمن الدراسة كان هناك سؤال متعلق بمدى التزام الشخص بإجراءات الوقاية من فيروس
«ك��ورون��ا» وم�ن�ه��ا ارت ��داء ال�ق�ن��اع .وع�ن��د االن�ت�ه��اء م��ن تحليل ال�ب�ي��ان��ات ،تبين أن ه�ن��اك بعض

األش �خ��اص ال�م�ع��ادي��ن للمجتمع رف �ض��وا االل �ت��زام ب ��اإلج ��راءات ،وه �ن��اك أش �خ��اص عاطفيين
ال�ت��زم��وا ب��اإلج��راءات .وت��م تحديد فئة «ال�م�ع��ادي��ن» بناء على أسئلة تتعلق بالقسوة وال�خ��داع
والعداء واالندفاع وعدم المسؤولية والتاعب والمخاطرة .وبينت الدراسة أن األشخاص الذين
ظهرت لديهم الصفات المعادية تم تشخيصهم بأنهم غير اجتماعيين ولديهم اضطراب في
الشخصية ،على عكس األشخاص العاطفيين .ويأمل الفريق الذي أجرى الدراسة في أن تساعد
النتائج بإقناع مسؤولي الصحة ببذل المزيد من الجهد لتثقيف الناس والتأثير على سلوكهم.
ودعا الفريق لرفع الوعي حول أهمية االلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».

انعكست األزم ��ة الصحية العالمية وتدابير
اإلغ � � ��اق ال� �م ��راف� �ق ��ة ل �ه��ا ع �ل��ى ت ��راج ��ع ح��رك��ة
ال �م��رور ،م��ا أدى إل��ى ان�خ�ف��اض ع��دد الوفيات
ف��ي ح� ��وادث ال�س�ي��ر ف��ي ال�ع��ال��م خ��ال األش�ه��ر
األول � � � ��ى م� ��ن  ،2020وف� � ��ق م� ��ا أظ � �ه� ��ر ت �ق��ري��ر
ح��دي��ث ن�ش��ره ال�م�ن�ت��دى ال��دول��ي للنقل .وذك��ر
المنتدى ال�ت��اب��ع لمنظمة التنمية وال�ت�ع��اون
ف��ي ال �م �ي��دان االق �ت �ص��ادي أن «ع ��دد ال �ح��وادث
ت��راج��ع ب��درج��ة ك�ب�ي��رة خ ��ال األش �ه��ر األول ��ى
م��ن  ،2020خ�ص��وص��ا بسبب ت��داب�ي��ر اإلغ��اق
ال� �م� �ف ��روض ��ة ف ��ي ب � �ل ��دان ع � ��دة ل �ل �ج��م ج��ائ �ح��ة
ك��وف �ي��د .»19-وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل��ى أن «ت��داب�ي��ر
اإلغاق الصارمة الرامية لكبح تفشي فيروس
كورونا أدت إلى تباطؤ في االقتصاد وحركة
األش � �خ � ��اص وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� ��ي ع � ��دد ال � �ح� ��وادث
المرورية».
غير أن المنتدى ال��دول��ي للنقل أش��ار إل��ى أن
«ان�خ�ف��اض ع��دد ال��وف�ي��ات ليس متناسبا مع
ن�س�ب��ة ال �ت��راج��ع ف��ي ح��رك��ة ال � �م ��رور» ،ك �م��ا أن
«ب �ع��ض ال �ب �ل��دان س�ج�ل��ت ازدي � � ��ادا ف ��ي م�ع��دل
السرعة وفي الحوادث األكثر خطورة».
ويموت أكثر من  1.3مليون شخص في العالم
سنويا من جراء حوادث مرورية تؤدي أيضا
إلى إصابة المايين بجروح خطيرة.

إلى رحمة اهلل

األقمشة الذكية تدخل على خط املواجهة مع «كورونا»
ت�خ�ي��ل أن ت�س�ت�خ��دم م�ن��دي��ل ت�ن�ظ�ي��ف ق� ��ادرا ع�ل��ى كشف
ال�ف�ي��روس��ات وال�ب�ك�ت�ي��ري��ات وال�ت�ح��ذي��ر م�ن�ه��ا ،أو ارت ��داء
ق� �ن ��اع ي �م �ك �ن��ه اك� �ت� �ش ��اف ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ال�م�س�ت�ج��د
واالستجابة بطريقة سريعة.
ه��ذا ب��ال�ض�ب��ط م��ا ت�خ�ت�ب��ره ال��دك �ت��ورة كريستينا ت��ان��غ،
أستاذة مساعدة في قسم الهندسة الكيميائية وعلوم
الحياة في جامعة فرجينيا كومنولث األميركية ،حسب
ما كشفه موقع الجامعة على اإلنترنت.
وق ��ال ال�م�ص��در إن ت��ان��غ وط��اب�ه��ا ف��ي ف��ري��ق ال�م�ش��اري��ع
يختبرون طرقا جديدة بالشراكة مع الجيش األميركي
لجعل هذه السيناريوهات حقيقية.

وي� �ع� �م ��ل ال � �ف ��ري ��ق ع� �ل ��ى ص� �ن ��اع ��ة أل � �ي � ��اف ق � � � ��ادرة ع �ل��ى
ت�غ�ي�ي��ر ل��ون�ه��ا ع�ن��د ال �ش �ع��ور ب ��درج ��ات ح� ��رارة مرتفعة
أو م�ن�خ�ف�ض��ة ،األم� ��ر ال� ��ذي س�ي�ف�ط��ن ل��ه م��رت��دي ال�ق�ن��اع
أو م �س �ت �خ��دم ال �م �ن��دي��ل وس �ي �ج �ع �ل��ه ي �س��رع ف ��ي ات �خ��اذ
اإلجراءات االحترازية الضرورية.
هذه «األقمشة الذكية» ستكون مصنوعة من مواد ناعمة
وخفيفة الوزن ومرنة ويمكن استخدامها في المابس
أو ال �م �ن ��ادي ��ل أو األق �ن �ع ��ة ب� �ه ��دف اك �ت �ش ��اف م�س�ب�ب��ات
األمراض مثل الفيروسات.
وق��ال��ت ت��ان��غ« :اس�ت�خ��دام ه��ذه األقمشة الذكية سيجعل
ال�م�س�ت�خ��دم أك �ث��ر ي�ق�ظ��ة ،وس �ي �ع��رف م�ت��ى ي�ت�ع�ي��ن عليه

ت �غ �ي �ي��ر ق �ن��اع��ه ع �ل��ى س �ب �ي �ل��ه ال� �م� �ث ��ال ،ب� ��دال م ��ن م �ج��رد
التخمين».
من جهة أخ��رى ،تتعاون جامعة شالمرز للتكنولوجيا
في السويد وجامعة ومستشفى ستانفورد األميركية
وم ��رك ��ز م �ن �س��وج��ات ذك� �ي ��ة ال �ت ��اب ��ع ل �ج��ام �ع��ة ب � ��وروس
وم ��ؤس� �س ��ة راي � � ��ز ل ��أب� �ح ��اث ال� �س ��وي ��دي ��ة وم �س �ت �ش �ف��ى
ساهلغرينسكا الجامعي بمدينة غوتبرغ السويدية،
على مشروع مشابه.
وي �ه��دف ال �م �ش��روع إل ��ى إن �ت��اح «ق �م �ي��ص ذك� ��ي» يمكنه
الكشف بدقة وبشكل سريع عن أع��راض األم��راض ،مثل
كورونا.

ً
الرشود « 54عاما» شيع ،ت99978977 :

■ بدر سالم عبدالوهاب
ً
■ ع�ص��ام عبداللطيف ع �ب��داهلل الفليج « 59ع ��ام ��ا» ش �ي��ع ،ت:
97800453-66000491-99811984
■ ز م��زم عبداهلل عبدالرحمن مبارك ،أرم �ل��ة ع �ب��داهلل ع�ب��دال��واح��د
ً
األنصاري « 68عاما» شيعت ،ت97776371-99644750 :

■ هديل صباح محسن سيالن

ً
« 29عاما» شيعت ،ت99191955 :

■ سوده صالح ناصر

عامر ،زوجة علي عبدالجليل عابدين

ً
الضويحي « 84عاما» شيعت ،ت66647575 :

إنا هلل وإنا إليه راجعون

