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واحد أبواللطف

الفيدرالي األميركي: شكوك 
كبيرة حول توقيت عودة 

االنتعاش االقتصادي.

مواطنون وخبراء اقتصاد يرفضون 
عودة احلظر على األنشطة.

   اللقاح أوًال!   الناس مّلت وخسرت وايد.

t أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أوردت مقالــة في مجلــة «فورين 
أفيــرز» األميركية في ســياق حديثها 
عن مستقبل ما بعد التوصل إلى لقاح 
ضد كوفيــد-١٩ ما قاله مســؤول في 
إدارة الغذاء والدواء األميركية عن أن 
تخصيص اللقاح لدول العالم يشــبه 
سقوط أقنعة األكسجني من فوق رؤوس 
ركاب طائرة حدث فيها انعدام للضغط: 
«تضع القنــاع على وجهــك أوال قبل 
أن حتاول مساعدة اآلخرين». الفارق 
الرئيسي هو بالطبع ان األقنعة ال تسقط 

لركاب الدرجة األولى فقط!
وحتدثت املقالة عن تطور مقلق 

يتمثل فــي أن البلــدان التي تصنع 
اللقاح حتــى البلدان الغنية التي ال 
تصنعه أخذت تتنافس منذ اآلن على 
الوصــول اليه قبل غيرها، واألمثلة 
على ذلك كثيرة سواء في هذه اجلائحة 

أو التي سبقتها.
وتــرى املقالــة أن مــا تصفــه بـ 
«مأســاة قوميــة اللقــاح» أو عقلية 
«بلــدي أوال» وما ســينجم عنها من 
مضاربــة بــني الدول ســتفضي في 
نهايــة املطاف إلــى ارتفاع أســعار 
اللقاح واملواد املستخدمة في إنتاجه. 
وهذا سيعني أن البلدان ذات الدخول 

املتوسطة واملتدنية ستكون األكثر 
تضررا ألنها لن تستفيد من الدفعات 
األولى من اللقاح وقد تنتظر أشهرا 
قبــل أن حتصل على نصيبها، األمر 
الذي قــد يدفعها إلى اســتخدام كل 
وسائل الضغط املتوافرة لها مبا في 
ذلك منع تصدير مكونات أساســية 
للقاح أو إلى عقد صفقات على املدى 
القصير مع الدول املنتجة قد ال تكون 
ملصلحتها االقتصادية واالستراتيجية 
على املدى البعيــد، هذا بالطبع عدا 
عن مشاعر الضغينة الشعبية ضد 

تنافس دولي على أسبقية الوصول إلى لقاحالبلدان احملتكرة للقاح.

العمل من املنزل.. فوائد حقيقية وخسائر كبرى!
كثيرون هم الذين اكتشفوا 
متعة وفوائد العمل من املنزل 
نتيجة اجراءات االغالق التي 
فرضــت في مواجهــة جائحة 
كورونا، ولكن يبدو أن صحوة 
أعقبــت تلك النشــوة األولية 
جعلت البعض يفكر مبا خسره 
ويخسره من االبتعاد عن أماكن 
عمله. باربــرا ألن الكاتبة في 
صحيفة «الغارديان» ترى أن 
هناك فوارق اجتماعية ونفسية 
وعاطفيــة حقيقية بني أولئك 
املهيئــني بطبعهــم للعمل من 
املنزل وبني من اضطروا لذلك 
بسبب الوباء، وتشبه الكاتبة 
الفارق بأنه مثــل الفارق بني 
املشــارك في ســباق للجري 
الســريع واملشارك في سباق 

املاراثون.
هنــاك كما تقــول الكاتبة 
مكاســب حقيقيــة للعمل من 
املنــزل ولكن هناك خســائر 

الــى املهــارات املعــززة بــني 
األشخاص. فكثيرون يعثرون 
على شركاء حياتهم في أماكن 

العمل، في حني يواجه آخرون 
خطر العزلة ومشكالت الصحة 
النفســية عندما يعملون من 
املنزل، هــذا عدا عن األوضاع 
غير املالئمة التي يواجهونها 

في منازلهم.
يطــرح العمل مــن املنزل 
أيضــا مشــكلة تعامــل فئــة 
الشــباب معه ألنه يعني انهم 
ســيحرمون من مرحلة بالغة 
االهمية في بناء حياتهم. فأن 
يبني الشخص حياته وعمله 
في مرحلة الشباب ثم ينحدر 
بعدهــا الــى حالــة العمل من 
املنزل شيء وأن يعزل نفسه 

منذ البداية شيء آخر.
وفــي نهاية املطاف يتعني 
على كل منا أن يســأل نفسه 
عما يكسبه وعما يخسره من 
العمل من املنزل، وهل هذا هو 
نوع العمل الذي يناسبه على 

املدى الطويل؟

أماكن العمل تقدم فرص التفاعل االجتماعي والتطوير الشخصي

حقيقية أيضا. فأماكن العمل 
تقدم كل شــيء، مــن التفاعل 
االجتماعي والتطور الشخصي 
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ناصر محمد زيد العتيبي: ٥٠ عاماـ  ت: ٦٦٤٦٠٦٣٣ـ  ٦٦٦٢٢٢٠٤ 
ـ شيع.

بدر ناصر مشيلح الديحاني: ٢٢ عاماـ  ت: ٥٥٦١١٦١٧ـ  ٦٠٠٩٣٨٨٨ 
ـ شيع.

مشاري صالح عبداللطيف العثمان: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٤٤٥٢٠٠ ـ 
٩٧٥٨٤٤٤٥ ـ ٩٧٤٧٤٣٧٤ ـ شيع.

علي يوسف علي أحمد الشــطي: ٨٤ عامــاـ  ت: ٩٩٠٨٠٤٧٣ـ  
٥٠٠٨٢٦٢٦ ـ شيع.

بدرية مصطفى درويش الدرباس، زوجة عيســى فهد الغامن: ٧٨ 
عاما ـ ت: ٩٤٤٢٢٥٥٥ ـ شيعت.

هادي سيد محمد ســيد أحمد الشماع: ٥٢ عاما ـ ت: ٦٦٦٢١٦٢١ 
ـ شيع.

مبارك فهد الضويحي: ٨١ عاماـ  ت: ٩٨٠٤٥٥٥٥ـ  ٩٩٤١١٠١٦ـ  شيع.
أحمد عبداهللا محمد عاشور الكندري: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٥٥٩٢٢٨٩ 

ـ ٩٧٧٩٨٨٤٤ ـ شيع.
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..وإجالء عشرات احملاصرين 
في حرائق كاليفورنيا باملروحيات

لوس اجنيليس - أ.ف.پ: مت إجالء عشرات احملاصرين 
بسبب حريق غابات في شمال كاليفورنيا بواسطة مروحيات.
وذكر رجال اإلطفاء في فريسنو في تغريدة على تويتر 
أن املروحيات العســكرية أجلت حتى اآلن ٦٣ شــخصا من 

خزان ماموث بول في غابة سييرا الوطنية.
وأضافوا «أن املروحيات غادرت ملواصلة عمليات اإلنقاذ. 
عدد األشــخاص الباقني كبير». وقال مكتب رئيس مقاطعة 
ماديرا على فيســبوك إن نحو ١٥٠ شــخصا محاصرون في 

املوقع الشهير، داعيا إلى جتنب الذهاب إلى املنطقة.

إطفائي يحاول منع وصول احلرائق للمنازل بإحدى غابات كاليفورنيا     (أ.ف.پ)

«هايشن» يسبب فيضانات 
وانهيارات وظالمًا في كوريا واليابان

«حرير اللوتس» في ڤيتنام 
نادر ورائج في األوساط الراقية

سوكوتشــوـ  أ.ف.پ: ضــرب إعصار «هايشــن» كوريا 
اجلنوبيــة امس بعدما اجتاح جنوب اليابان، حيث رافقته 
رياح قياسية في شدتها وأمطار غزيرة قتل على إثرها نحو 

ثمانية أشخاص.
وبقي أكثر من ٣٠٠ ألف منزل دون كهرباء بعد ظهر االثنني 
بعدما مر هايشن في كيوشو، اجلزيرة الرئيسية في أقصى 
جنوب اليابان، حيث اقتلع أســقف املباني وتسبب بهطول 

أمطار بلغ منسوبها نحو نصف متر في يوم واحد فقط.
وبحلول ظهر امس، انتقل اإلعصار إلى كوريا اجلنوبية 
حيث تسبب بإلغاء مئات رحالت الطيران وبانزالقات أرضية.

وحتطمت األشجار واإلشارات املرورية في مدينة بوسان 
الكورية اجلنوبية ومحيطها بينما غرقت الشــوارع باملياه 

وانقطعت الكهرباء عن نحو ٢٠ ألف منزل.

هانــوي ـ أ.ف.پ: تعول احلائكة بان تــي توان البالغة 
من العمر ٦٥ عاما على نبات اللوتس لصناعة نسيج مراع 
للبيئــة نادر ومطلوب في مهمة تســمح لها بحماية البيئة 
واستحداث فرص عمل. واملهمة شاقة ومضنية، إذ يتطلب 
مثال صنع وشاح طويل من هذا النسيج املعروف بـ «حرير 
اللوتس» أكثر من ٩ آالف ساق للزهرة وشهرين من العمل.

وتسمح لها هذه املهمة بتحقيق أرباح ال يستهان بها، فإذا 
كان وشاح احلرير العادي يباع عادة بنحو عشرين دوالرا، 
فإن وشاح حرير اللوتس قد يكلف أكثر من ذلك بعشر مرات.

وهذا النسيج الذي يصنع أيضا في بورما وكمبوديا هو 
منتج يلقى رواجا في أوســاط ماركات األزياء الراقية يباع 

في روما وباريس ونيويورك وطوكيو.

(أ.ف.پ) حرير اللوتس يتطلب عمال شاقا لكن أسعاره مجزية 

(أ.ف.پ) فيضانات وانزالقات أرضية بسبب اإلعصار  
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«نحتاج إلى إعادة الشرف والكرامة للبيت 

األبيض»

بايدن منتقداً  الرئاسي جو  املرشح 
اإلدارة األميركية احلالية.

«لماذا ال ينتقد ترامب أي شيء متعلقًا بروسيا؟»

الكاتبة األميركية مولي جوجن فاست، 
منتقدة الرئيس ترامب.

«ممثل األكشن يستخدم كامل جسده لتوصيل 

قصة الفيلم»

املمثلــة األميركية كيكي اليني، ٢٨ 
سنة، متحدثة عن فيلمها اجلديد ذا 

أولد جارد.

«وفيات الشــرطة بكورونا تتجاوز وفياتهم 

بإطالق النار»

مؤسسة شهداء الشرطة األميركية، 
تعلن وفاة ١٠١ بـ«كورونا» مقابل ٨٢ 

بوسائل أخرى.


