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»كورونا« مابعد  ملرحلة  استعدادًا  ألبانيا  في  مستدامة  أحياء  مدينة  تصميم 
كشف استديو »ستيفانو بويري أرشيتيتي« 
اإليطالي ومجموعة شركة »س��ون« األلبانية 
ألعمال البناء عن مشروع »تيرانا ريفر سايد« في 
العاصمة األلبانية، ضمن مخطط يضم 12 ألف 
مقيم على مساحة ذات ملكية عامة من األراضي 
القريبة م��ن نهر تيرانا مصممة لتكون أكثر 

استدامًة ومرونًة مع فايروس »كورونا«. 
وأشار االستديو في بيان له قائالً: » إنه احلّي 
األول من نوعه في أوروب��ا املصمم باالتفاق مع 
احلكومة وسلطات املدينة والقادر على االستجابة 
لالحتياجات اجلديدة ملا يلي مرحلة وباء »كوفيد 
19« كما يلّبي كافة متطلبات االستدامة التي 

تستلزمها أزمة املناخ العاملية احلالية.«
ويشكل املشروع واح��داً من ثالثة مخططات 
أساسية تنفذها بلدية تيرانا على موقع ميتد 
29 هكتاراً حيث تعتزم بناء املساكن واملكاتب 

واملتاجر.
وقد اعتزمت الشركتان تصميماً يرمي خللق 
»مدينة من األحياء« التي ميكن املشي في أرجائها 
وتركز على ممارسة التمارين وتتضمن التقنيات 
الذكية وحدائق األسطح الغضة للمساعدة على 

احلّد من انتشار الفيروس. 

وأش������ار امل��ه��ن��دس��ان س��ت��ي��ف��ان��و ب��وي��ري 
وفرانشيسكا سيزا بيانشي إلى أن هذه األوقات 
الصعبة التي من��ّر بها أوضحت م��دى احلاجة 
لتغيير في املفاهيم التي يتعّي اإلنسانية إعادة 
التفكير بعمق بعالقتها مع الطبيعة واملساحات 
التي يعيش فيها ويحولها. وقاال في حديث ملجلة 
»ديزين«: » ال بّد أن نفكر بحقبة جديدة تكون أكثر 
صداقًة مع البيئة خالية من الوقود األحفوري 
وبعيدة عن النمط الذي كان سائداً قبل انتشار 
ال��وب��اء، ذل��ك النمط ال��ذي ان��ط��وى على عوامل 

ساهمت في نشوء األوضاع التي منر بها اليوم.«
وتضم »مدينة األح��ي��اء امل��ت��ج��اورة« وفق 
قولهما على مساحات خضراء مغلقة متوفرة 
جلميع ال��س��ك��ان مب��ا يقلل احل��اج��ة للتحرك 
باآلليات ويحّبذ تلك املزودة بالطاقة الكهربائية 
كحل مباشر لتقليل االن��ب��ع��اث��ات. ويجزمان 
ب��ض��رورة أن تعيد امل��دن اكتشاف مساحاتها 
املفتوحة وتخلق مستقبل متصل ق��ادر على 
فصل التزامن مع إيقاع املدينة، وتفادي تدفقات 
العمال وحتسي املساحات اخلضراء املفتوحة 
مب��ا يجعلها مكاناً أكثر صحة وج��ذب��اً حلّس 

املسؤولية البيئية.

جنح فريق من اجلراحي في مستشفى القلب 
التابع ملؤسسة حمد الطبية القطرية أمس 
في إج��راء عملية قلب مفتوح ملريض مصاب 

بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وق��ال رئيس قسم ج��راح��ة القلب والصدر 
في املستشفى الدكتور عبدالعزيز اخلليفي: إن 
املريض )مقيم يبلغ من العمر 43 عاما( عانى 

من ألم في الصدر ملدة أسبوع قبل أن يتوجه إلى 
املستشفى طلبا للرعاية الصحية.

وأض��اف أنه وف��ور الكشف تبي أنه يعاني 
من إصابة مؤكدة بالفيروس وانسداد الشرايي 
الثالثة الرئيسية في القلب ما يستوجب إجراء 
عملية قلب مفتوح في أس��رع وق��ت فضال عن 
اتخاذ اإلجراءات الطبية املالئمة لضمان استقرار 

حالة املريض.
وأك��د أن حالة املريض ال��ذي مير اآلن بفترة 
النقاهة حتت إش��راف األط��ب��اء في املستشفى 
تعتبر حافزا لكل مريض يعاني من أع��راض 
م��رض القلب لعدم التواني في طلب الرعاية 
الطبية أو تأخيرها خوفا من التعرض للعدوى 

بفيروس )كورونا(.

جانب من العملية

مدينة أحياء مستدامة في ألبانيا

مطعم هولندي 
يستعني بروبوتات 
لتقدمي املشروبات!

استعان مطعم دادوان في مدينة ماستريخت 
جنوب هولندا مبجموعة غير معتادة من العاملي 
اجلدد بعد استئناف املطعم نشاطه مع تخفيف البالد 
للقيود التي فرضت الحتواء انتشار فيروس كورونا 

املستجد، وهذه املجموعة اجلديدة هي روبوتات.
ويتحرك الثالثي اآللي أميي وآكر جيئة وذهابا 
في مشرب املطعم اآلسيوي وهم يقدمون املشروبات 

مبا يقلل حتركات املوظفي البشر في أنحاء املكان.
وتتخذ كل من هذه الروبوتات شكل إنسان مبا في 
ذلك ذراعي لإلمساك بصواني التقدمي وتظهر على 

وجوهها ابتسامة أو عبوس أحيانا.
وتقول الروبوت آميي لسيدتي جتلسان أمامها 
وه��ي تقدم كأسي من الشاي املثلج »مرحبا.. ها 
هو الطلب. خذه من على الصينية. سأعود تلقائيا 
بعد 20 ثانية«. وعلى الزبائن تسلم مشروباتهم 

بأنفسهم.
وعلى الرغم من أن االستعانة بالعاملي اآلليي 
بدأت في الصي قبل عدة أعوام وأصبحت منذ ذلك 
احلي صيحة جديدة في مطاعم حول العالم، فلم 
يدخل سوى عدد ضئيل من الروبوتات إلى مطاعم 

هولندية.
وفي الوقت احلالي اخلدمات اآللية في دادوان 
مقتصرة على تسليم املشروبات لكن مالكه يأمل 
في توسيع نطاق مساهمة الروبوت في قوة العمل 

سريعا.
وي��ق��وم املوظفون ال��ذي��ن يستخدمون كمامات 
ب��وض��ع امل��ش��روب��ات ع��ل��ى ص��وان��ي ال��ت��ق��دمي ثم 
يضغطون رقم الطاولة ثم يتراجعون إلفساح املجال 

أمام الروبوتات.
ويقول ممثل املطعم بول سيجبي: إن وظائف 

الندل لديهم ليست في خطر من الوافدين اجلدد.
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 في الصـميم
ال��ت��وازن بي أخطار الوباء ومصالح الناس في 
ع��ودة احلياة إلى طبيعتها أصبح ملحاً، ألن عامل 
الزمن مهم في معاجلة الوضع.. معظم دول العالم 
وضعت اخلطط املرحلية لعودة احلياة إلى سابق 
عهدها.. من غير املقبول أن يحدث ذلك دون شروط 
وإجراءات صارمة للحفاظ على حياة الناس.. حتما 

ستتغير احلياة بعد كورونا فاستعدوا جيداً.
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dr_khadigah@ د.خديجة اأ�صكناين
الغيرة الوطنية احساس طبيعي عند كل انسان محب الى وطنه، وممكن ان 
تؤدي به الى نوع من انواع الغضب في بعض االحيان خاصة عندما متس االساءة 
كرامة الوطن اال ان بالفترة االخيرة حتول املوضوع الى حرب عنصرية وأبطالها 

حفنه من عرايس مسرح التواصل االجتماعي باحثني عن مكانة مجتمعية وشهرة 

fahadlghofaili@ فهد الغفيلي
وأنا أتتبع األبحاث والدراسات التي صدرت بخصوص #كورونا منذ بداية 
اجلائحة وحتى اليوم أيقنت أن الكثير من الدراسات هي دراسات مرحلية كانت 
تصدر وفقاً ملتطلبات املرحلة وأيقنت أيضاً أن هناك جهة واحدة تتحكم بسير 

األمور في العالم 

Mohamad Al-Shatti @mkshatti
الكويتي يتعافى الي مستويات تفوق الثالثني دوالر للبرميل وسط اجواء 
تفاؤل حول توافق سعودي روسي للتمديد اخلفض احلالي لشهر واحد والتشديد 
على التزام الدول بشكل يغطي مقدار عدم التزامها في شهر مايو وتعافي الطلب 

العاملي والصيني مع تعافي في االقتصاد وتخفيف القيود وتقدمي احملفزات املاليه

mohmdAlhumidi@ املحامي حممد احلميدي
رئيس احلكومة اليوم في تصريحة سنحارب الفساد ذكرني بناصر احملمد 
وجابر املبارك يوم قالوا سنحارب الفساد وجه مع دموع السعادة ، عموما بشروا 

الفساد بالسالمة

FAWZIALAJI@ فوزي العجي
مبادرة من طبيب #ميني كتب على الزجاج اخللفي لسيارته: » أوقفني إن كنت 
تريد استشارة طبية« حتية لك #دكتور سامي و جلميع أهلنا في #اليمن اللهم 
خلص اليمن وأهلها من #احلرب و #املرض و #الفقر وفرج همهم،  وأعد لهم أمنهم 

واستقرارهم، اللهم وحد صفوفهم وآمنهم فى أوطانهم وولى عليهم خيارهم.

Dr.Faisal Alkandari @faisalkandari
على املواطن اال يفكر في نفسه بارتفاع أجور العاملة االجنبية ان مت تقليص 
اعدادها الى اقل من النصف، ألن مجاالت احلياة بالتأكيد ستتغير واالستفادة 
من خدمات البنية ستكون أيسر واسهل ، واال نردد كالم التجار بالصعوبات 

االقتصادية التي ستحدث ألنهم يتحدثون عن أنفسهم وليس عن الكويت

ف علم الكويت
ّ
snq84@ د.�صعيب نوري القال

ال إفراط باخلوف وال تفريط باحلذر هكذا تواِجه الكورونا وِعش حياتك مع 
اإلشتراطات احلياتية اجلديدة من تباعد اجتماعي وجتنب للتجمعات الكبيرة 
و وضع للكمام أثناء التبضع وقضاء حاجياتك اليومية بنتعب شوي مع النمط 
اجلديد بس بنتعّود والزم احلياة متشي وأهم شي صحتكم النفسية وترا مشتاق 

لكم

SalamMosafir_RT@ �صالم م�صافر
الرئيس املؤمن! االن تيقنا ان ترامب ال يلعب على الوتر العنصري، بل ويعزف 
على االوتار الدينية والطائفية؛ متاما مثلما يفعل بعضهم في عاملنا االسالمي؛ حني 
يحاصرون باالحتجاجات والثورات واالنتفاضات. قبله بوش الصغير  استخير 

باجنيله فغزا العراق وسبى العباد. هل يستخير #ترامب األحمق ضد شعبه؟
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في قطر.. فريق جراحي ينجح بإجراء 
عملية قلب مفتوح ملصاب بـ »كورونا«

علماء أوبئة: »كورونا« مرض موسمي وفصل الشتاء مرتع له!
زع��م العلماء أن ف��ي��روس ك��ورون��ا ه��و مرض 
موسمي وميكن للرطوبة أن تزيد من عدد احلاالت 
التي تصاب به. ويقول علماء األوبئة إنهم وجدوا 
صلة بي انتشار »كوفيد19-« ودرج��ة احل��رارة 
اليومية. وتعد ال��دراس��ة، التي أجراها خبراء في 

جامعة سيدني وكلية الصحة العامة بجامعة 
فودان في شنغهاي، هي األولى من نوعها ملراجعة 
العالقة بي املناخ و«كوفيد19-« في نصف الكرة 

اجلنوبي.
وك��ان اخلبراء قد اقترحوا في السابق وجود 

صلة بي الطقس البارد وانتشار الفيروس وسلطوا 
الضوء على أن الفيروسات الشبيهة باإلنفلونزا 
تزدهر في أشهر الشتاء. وقال البروفيسور ميشيل 
وارد، من جامعة سيدني: »من احملتمل أن يكون 
كوفيد19- م��رض��ا موسميا يتكرر ف��ي فترات 

انخفاض الرطوبة. وإذا ك��ان الوقت شتاء، فهو 
لصالح كوفيد19-.«

ووج����دت ال���دراس���ة ال��ت��ي ن��ش��رت ف��ي مجلة 
 Transboundary and Emerging
Diseases، صلة ب��ي امل��ن��اخ وح���دوث ح��االت 

»كوفيد19-« في هونغ كونغ والصي ومرض 
 )MERS( متالزمة الشرق األوسط التنفسية

في اململكة العربية السعودية.
وق��ال األس��ت��اذ وارد إن ال��وب��اء ف��ي الصي 
وأوروب��ا وأمريكا الشمالية حدث خالل أشهر 
الشتاء وأكد أن الفريق يريد معرفة ما إذا كان 

هناك فرق في أستراليا أم ال.
وأوضح: »عندما يتعلق األمر باملناخ، وجدنا 
أن انخفاض الرطوبة هو احملرك الرئيسي هنا، 
وليس درج��ات احل��رارة الباردة. وه��ذا يعني 
أننا قد نرى خطرا متزايدا في الشتاء هنا، عندما 

يكون لدينا انخفاض في الرطوبة«.
وتابع: »ولكن، في نصف الكرة الشمالي، في 
املناطق ذات الرطوبة املنخفضة أو خالل فترات 
انخفاض الرطوبة، قد يكون هناك خطر حتى 
خالل أشهر الصيف. لذلك يجب احلفاظ على 
اليقظة«. ونظر الفريق في 749 حالة مكتسبة 
محليا من »كوفيد19-« في منطقة سيدني 

الكبرى بي 26 فبراير و31 مارس.
ومن أجل حتديد تأثير املناخ، قام الفريق 
مبطابقة الرموز البريدية للمرضى في أقرب 
محطة ملراقبة الطقس. ومن هنا درسوا هطول 
األمطار والرطوبة ودرجة احل��رارة من يناير 

إلى مارس.
وق��ال الفريق إن الرطوبة تلعب دورا في 
انتقال الفيروسات احملمولة ج��وا. وأوض��ح 
األس��ت��اذ وارد: »عندما تكون الرطوبة أقل، 

يكون الهواء أكثر جفافا ويجعل الهباء اجلوي 
أصغر«. وتابع: »عندما تعطس وتسعل، فإن 
ذلك الهباء اجلوي املعدي األصغر ميكن أن يظل 
معلقا في الهواء لفترة أط��ول. وه��ذا يزيد من 
تعرض اآلخرين للعامل املمرض. وعندما يكون 
الهواء رطبا والهباء اجلوي أكبر وأثقل، تسقط 

الفيروسات وتضرب األسطح بشكل أسرع.«
ووج����دت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة أن انخفاض 
مستويات الرطوبة ارتبط بزيادة في احلاالت. 
ويعني انخفاض الرطوبة بنسبة %1 فقط أن 

احلاالت ستزداد بنسبة 6%.
وقال األستاذ وارد: إن الرطوبة تصل إلى 
أدن��ى مستوياتها ف��ي أغسطس ف��ي سيدني 
وأضاف أن الناس بحاجة إلى توخي احلذر في 

مواجهة الشتاء اجلاف.
وأض��اف: على الرغم من أن حاالت كوفيد-
19 انخفضت في أستراليا، فإننا ما زلنا بحاجة 
إلى أن نكون يقظي وأن أنظمة الصحة العامة 
بحاجة إل��ى أن تكون على دراي���ة باملخاطر 
امل��ت��زاي��دة احملتملة ع��ن��دم��ا ن��ك��ون ف��ي فترة 
منخفضة الرطوبة. ال يزال االختبار واملراقبة 
املستمران أمرين حاسمي مع دخولنا أشهر 
الشتاء، حيث قد حتفز الظروف اجلوية انتشار 

فيروس كورونا.
وعلى الرغم من تأكيد البحث أن احلاالت 
ارتفعت خالل أوق��ات الرطوبة املرتفعة، قال 

األستاذ وارد إنه يجب إجراء املزيد من البحث.


