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فرنسية حتاول إثبات 
أنها على قيد احلياة 

3 سنوات! منذ 
حتاول مواطنة فرنسية منذ ثالث سنوات إثبات أنها 
على قيد احلياة، بعد تسجيلها “متوفاة” في السجالت 
الرسمية للدولة. وتعيش جني بوشني )58 عاماً( في 
خوف دائــم، وال تتجرأ على مغادرة منزلها الواقع في 
قرية سانت جوزيف، مبنطقة لوار، خشية أن تستولي 
السلطات الفرنسية على منزلها، بعد أن استولت على 
سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة. وقالت جني للصحافة 
عبر الهاتف: لم أعــد مــوجــودة.. أنــا ال أفعل أي شــيء.. 
أجلس على الشرفة وأكتب، واصفة وضعها بـ”املرعب”. 
كما مت منع بوشني وزوجها، املستفيد القانوني منها 
مع ابنها، من استخدام حسابهما املصرفي املشترك، إذ 
أن إعــالن وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة 
احليوية األخــرى. وحالة املواطنة الفرنسية كمتوفاة، 
جاءت نتيجة قرار محكمة “ليون” عام 2017، اعتبرها 
ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار 
في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف 
السابقة لشركة بوشني، والتي كانت تسعى للحصول 

على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.

األسترالي اخلليج  في  مفترس  اسفنج  اكتشاف 
اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء مــتــحــف 
كوينزالند في اخلليج األسترالي 
ــن اإلسفنج  الــكــبــيــر، أنـــواعـــاً م
املفترس لم تكن معروفة للعلماء 

سابقاً.
 Science ــد مـــوقـــع ــي ــف وي
 Media Exchange
العلمي، بأن الكائنات اجلديدة 
 Nullarbora heptaxia،
 Abyssocladia oxyasters
 и Lycopodina hystrix
تعيش فــي منطقة مــحــددة من 
اخلليج األسترالي الكبير على 

عمق أكثر من ثالثة كيلومترات.
وتنسب حيوانات اإلسفنج، 
إلــى حيوانات متعددة اخلاليا 
حتصل على طعامها من ترشيح 
ــن األنــــواع  ــك ــر. ول ــح ــب ــاه ال ــي م
املفترسة منها تكيفت الصطياد 
الكائنات البحرية التي تعيش 
على أعماق كبيرة مثل القشريات 

الصغيرة.

ســتــصــدر مــجــلــة “فوغ” الــتــي 
ــادات بسبب صــورة  ــق واجــهــت انــت
لــكــامــاال هــاريــس تــصــدرت غالفها 
لشهر فبراير، نسخة جديدة من هذا 
ــورة مختلفة “تليق”  العدد مع ص
أكثر بنائبة رئيس الواليات املتحدة 

املقبلة.
ــن نــاطــق بــاســم مجموعة  ــل وأع
“كوندي ناست” التي متلك مجلة 
“فوغ” أمـــس الــثــالثــاء: “تقديراً 
لــالهــتــمــام الــكــبــيــر بــالــغــالف عبر 
اإلنترنت ولالحتفال بهذه اللحظة 
التاريخية، سنصدر نسخاً محدودة 
من العدد اخلاص بتنصيب” رئيس 
الواليات املتحدة اجلديد جو بايدن 

ونائبته هاريس.
وكانت املجلة واجهت األسبوع 
ــادات، إذ  ــق ــت املــاضــي ســيــالً مــن االن
اعُتبرت صورة كاماال هاريس التي 
ظهرت على غالف العدد املقرر لشهر 
ــي، “غير  ــاض ـــذاء ري فــبــرايــر فــي ح

رسمية للغاية”.
ومت اســتــبــدال الــصــورة بأخرى 
أكثر كالسيكية تظهر كاماال هاريس 
مرتدية بذلة زرقـــاء وهــي مكتوفة 
األيدي مع خلفية بألوان هادئة. لكن 
الصورتني اللتني التقطهما املصور 
تايلر ميتشل ستظهران معاً على 

النسخة اإللكترونية للمجلة.
واتهم البعض املجلة بأنها أرادت 
“تبييض” لــون بشرة أول امــرأة 

سمراء تصل إلى منصب نائب رئيس 
الواليات املتحدة.

وهذه االنتقادات أرغمت آنا وينتور 

مديرة املجلة، التي سبق أن كانت 
موضع جدل عند انــدالع التظاهرات 
املناهضة لعدم املساواة العرقية في 

2020، للدفاع عن خيارها الثالثاء 
املاضي.

وأكــدت وينتور أنه لم يكن لديها 

“أبداً النية وبأي شكل كان في التقليل 
من أهمية االنتصار الــرائــع لنائبة 

الرئيس املنتخبة”.

اإلسفنج املكتشف

بعد تعرضها النتقادات بسبب نشرها صورة غير رسمية لها!

مجلة »فوغ« تصدر نسخة جديدة من عددها حول كاماال هاريس 

 في الصـميم
في الوقت الــذي صرح فيه وزيــر خارجية إيران 
تقديره للمبادرة القطرية لعقد حوار  مع دول اخلليج 
حلل املشاكل العالقة، ما زالــت دول اخلليج ال تثق 
بالنظام اإليــرانــي التوسعي، خطابهم السياسي 
واإلعالمي يخالف ما يدعون إليه، التقية هي عنوان 
سياستهم ، الثعبان يلدغ ولو دفن نفسه بالتراب.. 

»احذروهم«!!
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ل بور�صلي DrRossol@ د. ر�صُ

االحتراق الوظيفي ظهر بوضوح عند االشخاص املستمرين بالعمل منذ 
بداية جائحة الكورونا -ظروف عمل استثنائية  -أيام عمل طويلة بدون اجازة 
-ساعات عمل غير منتظمة -االحباط بسبب التمييز املجحف باالعفاءات غير 

املستحقة لعدد كبير من زمالءهم النتيجة “اكتئاب” اذا لم يتداركوا أنفسهم

thesaif_kw@  اأ. عبداللـه عبداللطيف ال�صيف

غير معقول أو مقبول من الدولة إلزام املوظفني باحلضور للعمل خالل 
جائحة ك��ورون��ا، وإعفاء آخرين بحجة )األم���راض املزمنة( ب��دون تطبيق 
اشتراطات صحية عليهم كاحلجر املنزلي حلمايتهم من املخالطة، كيف 
سيشعر بالعدالة من يلتزم بالعمل وهو يعلم بأنه يغطي مكان شخص آخر غير 

ملتزم حتى بتجنب املخالطة؟

aksalsabeeh@ عادل خالد ال�صبيح

االخوة االفاضل اعضاء مجلس االمة الشك ان متثيل االمة شرف عظيم، 
و لكنه ال يدوم ان لم يصان و يحفظ باداء واجبات النائب على الوجه األكمل. 
و في املاضي القريب و البعيد مناذج كثيرة ممن حتول عليهم هذا الشرف الى 

عار مضاعف عندما خانوا االمة. و خيانة االمة على شكلني، البديهي و اخلفي.

Adla Al Essa @bentabdallah 

تبني االوطان باحلب  والعلم والعمل املخلص والعطاء والتسامح والقبول 
باالختالف ... تنعم بالرخاء والسالم واالم��ان والعيش الكرمي ... وتفني 

االوطان بالكراهيه واحلروب واجلهل والفقر .... لك االختيار لوطنك

bo9afi@ قي�س ال�صطى

حقوق االنسان ليست بضاعه تنتقي منها ما تشاء، حقوق االنسان مبدأ 
يتخطى األديان واألعراق والطوائف والقبائل واجلغرافيا والتاريخ، هذا اذا 

كان االهتمام حقيقي وليس للدعاية السياسية

ادي manayer_alhmadi@ َمناير يو�صف احلمَّ

أعزائي  جهاز التوجيه الفني طالبني من املعلمات حتضير دورس ملدة 
شهرين ج��دام .. ليش  هل يحق للموجه الفني ُيكلف املعلمات مبثل تلك 
التكاليف لتنجزها املعلمات أثناء العطلة  و الطلب ال يخص توجيه واحد ..كذا 

مادة طالبني نفس الطلب

mubarak_almutaw@ مبارك املطوع

إذا لم يكن حضور احلكومة أو ممثل لها جللسات مجلس األمه من عاجل 
األمور، وهو واجب بنص الدستور واألمر األميري بقبول االستقاله، فما هو 

العاجل واملهم في إدارة البالد ومصالح العباد؟.. هل تتذكرون القسم؟

buazeeez@ في�صل �صمر الكندري

ال نعلم العقليات التي تتخذ القرار كيف تفكر وماذا تريد من تلك القرارات 
كالتعليم مت نحره بطريقه فاسده
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