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 في الصـميم
في هاشتاج »لو كنت وزير التربية« أفكار إبداعية 
وعملية قد تفيد الـــوزارة في خططها املستقبلية.. 
ــه طــمــوح في  ــدي ـــرار ول ــاب صــاحــب ق ــش ــر ال ــوزي ال
التطوير... إعادة النظر في تصميم املدارس أصبحت 
ــرورة... ما يصلح للستينيات ال يصلح اليوم...  ض
استغالل املساحات واالرتفاع العمودي يعطي دافعاً 

لتطوير التعليم وتوزيع الباقي على القطاع اخلاص.

fxGKX1U0nOHNgYR@     �صالح مرزوق املطري
شواهد و شكوك : 3 نقااااط....االحتاد زرع الشك بسرعة القراااار.....
واالعضاء شواهد علي قرااارتهم املتضاااربة.....والقادسية شااااهد علي عدم 
شرعية ااااالحتاد....وشكوك االحتاااد القطري و احلكم .....وشواهد علي عدم 
عقوبة احلكم وتكرمية....وشكوك بعقوبااات االنضباط خالل اسبوع فقط 

؟؟؟؟؟؟؟؟

Omm_Abdullah@       ام عبداهلل
هذيل يدخلون املجالس بس علشان يزيدون رواتبهم ومميزاتهم لصاحلهم 
مسخره والشعب يتحسر حسبي الله عليكم من نواب يزيدون حق روحهم 
أضعاف ومعاشات إستثنائيه والشعب حسره عليه أي زياده مع زيادة الغالء 

حسبي الله .

g_alfahad@      املوؤرخه الكويتيه
بالستينيات ومنتصف اخلمسينيات متدن اهل الكويت بكل شي ولم يتركوا 
دينهم وشرفهم وعفتهم وتقاليدهم وعاداتهم  متدن حضاري في البيت 
وامللبس واالكللالت كنا شعب راقي وفجأه جاء الينا افواج من كل فج عميق 
قلبوا البلد راسا على عقب ودمروا ووصلوا وشرعوا كل شئ يدمر الكويت 

تالعب باجلنسيه وتزوير وضعنا

السعدون
 يعلن دخول

 موسم »الوسم«
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون 
إن موسم )الوسم( بدء امس األربعاء 
ويستمر 52 يوما ويشهد اعتدال درجة 
حـــرارة اجلــو فــي بدايته وبـــرودة في 

نهايته.
ــي تصريح  وأضــــاف الــســعــدون ف
لوكالة األنــبــاء الكويتية )كــونــا( أن 
ــو ثــانــي مــواســم السنة  ــم( وه ــوس )ال
السهلية سمي بهذا االســم النه “يسم 
األرض باللون األخضر لكثرة النباتات 
واألعشاب” مبينا أنــه يشهد دخــول 
موسم )الصفري( الذي يسبب أمراض 

احلساسية والزكام.
وأوضح أن هذا املوسم يشهد هطول 
األمطار لفترات متعددة ومتباعدة وفيه 
تظهر األعشاب التي تزهر في شهري 
فبراير ومــارس من كل عــام وبألوان 
متعددة تسمى )الــنــويــر( كما يشهد 

ظهور فطر الفقع.

أعلنت وزارة اآلثار املصرية، امس األربعاء، أن 
املومياء التي عثر عليها في مدينة األقصر، يرجح 
أنها لسيدة ذات شأن كبير، لكن لم يستدل حتى 

اآلن على اسمها أو وظيفتها بالتحديد.
وتنوعت الوشوم التي رسمت على جسدها، 
واختلفت أشكالها ما بني زهــور اللوتس وأبقار 

وقردة البابون وعني حورس.

ويعتقد أن تنوع هــذه الــوشــوم واستخدامها 
بكثرة على جسد املـــرأة، كــان بسبب الرغبة في 
إظهار الدور الديني الرفيع الذي رمبا كانت تتواله 

في حياتها.
وأعلن رئيس املجلس األعلى لآلثار، مصطفى 
ــري، أن الوشوم التي مت العثور عليها على  وزي
مومياوات أخرى هي عبارة عن نقاط أو خطوط 

صغيرة فقط، لكن هذه املومياء تتميز برسومات 
لكائنات حقيقة مصورة بشكل لم يسبق له مثيل.

وقامت البعثة األثرية الفرنسية التابعة ملعهد 
ــار الفرنسي، العاملة بدير املدينة، بفحص  اآلث
إحدى املومياوات املعروفة باسم “ذات الوشم”، 
والتي عثر عليها أثناء احلفر في قرية العمال بدير 

وشم املومياء املصريةاملدينة بالبر الغربي مبدينة األقصر عام 2014.

»ذات الوشم«.. مومياء مصرية تكشف مكانة امرأة فرعونية
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سم العناكب يعالج أحد أخطر
 أنواع السرطان

توصل علماء من جامعة “QIMR” إلى أن سم بعض العناكب 
يساعد في مكافحة سرطان اجللد.

وقالت الباحثة ماريا إيكونوموبولو، التابعة للجامعة: “بعد 
التجارب التي أجريناها على الفئران الكتشاف املواد الفعالة في 
مكافحة السرطان، تبني لنا أن الببتيدات املوجودة في سم عناكب 
الـ Agelenidae تساعد في عالج امليالنوما، أو سرطان اجللد 

اخلطير”.
وأضــافــت الباحثة قائلة: “لقد قمنا باختبار تأثير تلك 
الببتيدات على أورام مختلفة كانت موجودة لدى احليوانات 
املخبرية، وأبدت تلك املواد فعالية ملحوظة في مكافحة مختلف 
أنواع األورام، كما أن جتاربنا السريرية على بعض املتطوعني، 

»اجلاسوسة املسلمة« تنتظر »تكرميا 
نقديا« في بريطانيا

إصابة رجل غّيرت مستقبل 
الصني لألبد

ذكــرت صحيفة “تلغراف”، 
أن البنك املركزي البريطاني قد 
يطرح ورقــة نقدية من فئة 50 
جنيها إسترلينيا حتمل صورة 
شــخــصــيــة نــســائــيــة مسلمة، 
حظيت بتقدير كبير في تاريخ 

البالد.
ــزي اإلجنليزي  ــرك وفــتــح امل
ــام تقدمي املقترحات،  الــبــاب أم
ــت عــدة شخصيات عن  ــع وداف
وضع صورة العميلة البريطانية 
السابقة، نور عنايات خان، التي 
عملت في فرنسا أثناء االحتالل 

ــالل احلـــرب العاملية  الــنــازي خ
الثانية.

وولـــدت عنايات فــي روسيا 
ــر الــتــصــوف  ــي ســنــة 1914 ألم
ــات خــــان، وأم  ــاي ــن ــدي، ع ــن ــه ال
أميركية، وانتقلت في وقت الحق 
إلـــى فــرنــســا، وفـــي عـــام 1940 

غــادرت إلى بريطانيا والتحقت 
بجيشها.

وبعدما قضت عنايات ثالثة 
أعوام في بريطانيا مت إرسالها إلى 
فرنسا لتساعد في نقل املعلومات، 
وكــانــت أول امـــرأة تــديــر مهمة 
االتصال الالسلكي املخابراتية في 

ذلك الوقت.ومتكن النازيون من 
اعتقال عنايات بسبب تعرضها 
خليانة، وتقول بعض الروايات 
إنــهــا تعرضت لتعذيب فظيع 
طيلة عشرة أشهر لكنها لم تدل 

بأي معلومات.
وأعــربــت وزيــرة املواصالت 
البريطانية، نصرت غاني، عن 
تأييدها لوضع صورة غاني على 
ورقة خمسني جنيها أسترلينيا، 
وأشارت إلى ما قدمته من عطاء 

في مسارها العسكري.
في غضون ذلــك، قــال رئيس 
جلنة الــعــالقــات اخلــارجــيــة في 
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، 
ـــوم تــوجــنــدات، إن مــن شــأن  ت
هــذه اخلطوة النقدية أن حتتقل 
بالراحلة سواء باعتبارها مسلمة 
أو امرأة أو بطلة أدت مهمتها بكل 

ذكاء.

نور عنايات خان

مطلع القرن العشرين، كان النظام اإلقطاعي 
بالصني على وشك االنهيار ويعزى السبب في ذلك 
أساسا إلى توالي الفضائح السياسية والكوارث 
الطبيعية التي أملت بالبالد، لتتسبب في تفشي 

املجاعة واألمراض بني أفراد الطبقة الفقيرة.
فضال عن ذلك، مّهدت اإلهانات املتتالية التي 
تلقتها الصني على يد القوى األجنبية والثورات 
الفاشلة التي شهدتها البالد الطريق لقرب نهاية 
ساللة تشينغ )Qing dynasty( والتي حكمت 
ــوم الــرابــع عشر  الــصــني لــقــرون عــديــدة.وفــي ي
من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1908 
 )Guangxu( فــارق اإلمــبــراطــور جواجنكسو

احلياة في ظروف غامضة. وبعد يوم واحد من 
وفاته، شهدت الصني فاجعة أخرى حيث توفيت 
اإلمبراطورة سيشي )Cixi( عن عمر يناهز 72 
 )Puyi( سنة وبناء على ذلك تولى الطفل بوئي
البالغ من العمر سنتني العرش.في غضون ذلك، 
تولى اإلمبراطور بوئي احلكم خالل فترة حرجة 
من تاريخ الصني حيث عاشت البالد على وقع 
حالة غضب عارمة توالت على إثرها الثورات 
فضال عن ذلك لم يكن اإلمبراطور اجلديد قادرا 
على التعامل مع هذه األحداث بسبب صغر سنه 
ولذلك قبعت البالد في قبضة عــدد من األمــراء 

وكبار القادة العسكريني.


