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»لعنة الفراعنة« تستبق احلدث.. 
مصر تترقب فتح التابوت الغامض

كشف أمني عام املجلس األعلى لآلثار في مصر، مصطفى 
وزيري، أن األيام القليلة املقبلة ستشهد فتح التابوت، الذي 

عثر عليه بالصدفة في اإلسكندرية.
وأثار التابوت، الذي عثر عليه مقاول مصري خالل بناء 
عقار مطلع يوليو، جدال وسط أحاديث عن أنه يحمل لعنة 
الفراعنة وسيتسبب بظالم يجتاح العالم لـ100 عام عند 

فتحه.
إال أن وزيري نفى، بتصريحات متلفزة، تلك الشائعات، كما 
أنه أكد أن التابوت، الذي يزن 30 طنا، ليس لإلسكندر األكبر 

بعد أن ترددت معلومات بشأن ذلك.
وقــال املــســؤول املــصــري إن »الــتــابــوت بحسب مالمحه 
البسيطة يرجح أن يكون ألحد الكهنة أو املوظفني، وليس 

إلمبراطور أو ملك«.

الشرطة  السريالنكية تعتقل أبا 
أرضع طفله مشروبا كحوليا 

قال متحدث باسم الشرطة في سريالنكا إن 
الشرطة اعتقلت أبا لالشتباه بإرضاعه ابنه 
الــذي لم يتجاوز عمره عاما جعة »مشروبا 
كحوليا »بعد رصــده على وسائل التواصل 

االجتماعي.
وشوهد املشتبه به مع ثالثة من أصدقائه 
فــي مقطع مصور انتشر على نطاق واســع 
على وسائل التواصل االجتماعي وهو يرضع 
ابنه على ما يبدو املشروب من زجاجة في 
قرية ميجاليوا مبنطقة أنــوراجــابــورا في 
وســط الــبــالد. وقــال متحدث باسم الشرطة 
بعد بث املقطع املصور على التلفزيون احمللي 
ــد الطفل الــذي أرضع  »الشرطة اعتقلت وال
الطفل شيئا ما في زجاجة جعة وثالثة آخرين 

بسبب القسوة على الطفل«.
وأظهر املقطع املصور الذي شاهدته رويترز 
املشتبه به يرضع طفله مرتني من زجاجة 
اجلعة في الوقت الذي تسنى فيه سماع صوت 
واحــد على األقــل في اخللفية يقول إنه يجب 

عدم إعطاء طفل كحوليات.

تلقت أكادميية أوكسفورد للطيران، طلبات 
التحاق من مئات النساء الالئي يأملن في بدء 
التدريب في سبتمبر في فرع جديد لألكادميية في 

مدينة الدمام باملنطقة الشرقية.
وقــالــت دالل يشار التي تأمل فــي أن تصبح 
قائدة طائرة مدنية ”أنا بشوف إنها فرصة رائعة 
خصوصا للمرأة بأنها توفر لها أكادميية عريقة 
زي أوكسفورد.. الناس كانت تطلع برا بعثات وهذا 

شيء يكون صعب على املرأة أكتر من الرجل“.

وأضافت ”جه )جاء( االنفتاح للمرأة في جميع 
املجاالت بإمكانها تبدع في كل إلي تبغاه )تريده(.. 
ما صرنا في زمن إن أل املجاالت تبقى محدودة.. 
املرأة اآلن مفتوح لها في كل مجال.. عندك الرغبة.. 

عندك القدرة.“
ــزء مــن مــشــروع يتكلف 300  واألكــادميــيــة ج
مليون دوالر ويتضمن ثالث مراحل، أولها أكادميية 
الطيران التي تقبل حاليا طلبات االلتحاق. وتشمل 
املرحلتان األخريان من املشروع مدرسة لصيانة 

الطائرات ومركزا دوليا حملاكاة الطيران في املطار.
وقــال املدير التنفيذي لألكادميية في الدمام 
عثمان املطيري لـ«رويترز« إن الطالب سيقضون 
ثالثة أعــوام من التدريب األكادميي والعملي في 
األكادميية. وُرفع الشهر املاضي حظر على قيادة 
النساء للسيارات، كان يعتبر رمزا على قمع النساء 
في اململكة، في إطار إصالحات شاملة دفع بها ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع 

االقتصاد وتخفيف القيود االجتماعية.
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 في الصـميم
مجلس التنسيق  الكويتي -  السعودي خطوة مباركة 
من أشقائنا في مملكة التوحيد واخلــيــر.. التنسيق 
بني البلدين حتما سينعكس على الشعبني باخلير 
واالستقرار والنماء.. األمر يحتاج إلى قرارات وخطط 
مشتركة وتسهيل انتقال املسافرين والبضائع وتخفيف 
الرسوم اجلمركية.. املوقف السعودي منذ األزل وخالل 
العدوان ثابت من الكويت ويشكرون عليه.. الكويتيون  

والسعوديون شعب واحد في بلدين مستقلني.

DrAlsager@ دكتور حمد ال�صقر
السياسات تتغير والشعوب ثابته...حقيقة على مر التاريخ...مهما اختلفت 
وجهات النظر تظل الشعوب خاصة اخلليجية شعوب محبة بينهم رابط الدين 

والعادات والنسب واملصير املشترك.

Saleh Yaseen @salehalyaseen   
واضح جدا ملتابعي خطط الدولة التنموية بانها مجرد مشاريع انشائية 
)حجرية( واجلزء االهم ُمهمل بالكامل تقريبا وهو التنمية البشرية الضرورية 

الدارة املجاالت التنموية األخرى

Dr.Hanouf Al-Humaidi @HumaidiHanouf
دراسة تؤكد على نقاط ضعف التعليم اجلامعي وقصور البحث العلمي في 
جامعة الكويت التي تطرقنا لها في حوارات هادفة لكن السؤال احلبايب عسى 

ما شر وال نظام اعمل نفسك ميت كود تعدي العاصفة بسالم ال حس وال خبر

ManalAlhasawi@ د. منال احل�صاوي
حنكة قائدنا السياسية و نظرته االستراتيجية درس للعالم اجمع نتمنى من 
قياداتنا احلكومية االن استيعاب حجم املسئولية امللقاة على عاتقهم في تهيئة 
املناخ املناسب لتحقيق هذه اخلطوة اجلبارة سنحتاج عناصر بشرية مؤهلة 

#استراتيجية _تعليم و اداء حكومي على مستوى عال من الفعالية

النساء السعوديات يتدربن على الطيران

طالب إماراتيون يطلبون »علم الصني« في بالدهم
قيل قدميا »اطلبوا العلم ولو في الصني«، 
لكن طالبا إمــاراتــيــني نهلوا مــن علوم البلد 
اآلسيوي وهم في ديارهم رغم حداثة سنهم، 
ويقول التالميذ اليوم إن أمال يحدوهم في أن 

يكونوا حلقة وصل ثقافية بني بكني وأبوظبي.
وقالت تي نا، وهي معلمة للغة الصينية في 
مدرسة حمدان بن زايد بأبوظبي، إنها الحظت 
جتاوبا مع اللغة الصينية لدى طالب اإلمارات 

طيلة األعوام الستة التي قضتها في الدولة.
وأضــافــت املعلمة فــي حديث مــع »سكاي 
نيوز عربية« أن اكتساب اللغة يتطلب تدرجا 
سواء تعلق األمر باجلانب الصوتي أو برسم 
احلــــروف، ولــذلــك يتطور مستوى التلميذ 
بشكل مستمر«. وتتولى تي نا تلقني الصينية 
لتالميذ املرحلة االبتدائية، موضحة أن العملية 
التربوية ال تقتصر على جانب الكالم فقط، 
بل تتعدى ذلك إلى تعريف الطالب بالثقافة 
الصينية وما تتضمنه من عادات وممارسات 
ثقافية. وحضر عــدد من الطالب اإلماراتيني 
الــذيــن تعلموا الصينية فعاليات أسبوع 
اإلمــارات والصني في أبوظبي، وقدموا شرحا 
لــلــزوار الصينيني الذين قصدوا الفعاليات 
الثقافية. وقالت تي أنا: »األجواء هنا في دولة 
ـــارات رائــعــة، بالنظر إلــى انفتاح البالد  اإلم
ولطف الناس الذين يعاملون األجنبي بكل 
احترام، وهو ما يذكرني ببلدي الصني، حيث 
ـــزوار الــدرجــة نفسها مــن الـــدفء في  ينال ال

االستقبال«.
وبـــدأت مــدرســة حــمــدان بــن زايــد تدريس 
اللغة الصينية سنة 2006، ويتلقى اليوم 
مئات الطالب اإلماراتيني والعشرات من تالميذ 

الصني اللغة في املؤسسة احلكومية.
ــد سيف سعيد الظاهري، وهــو طالب  وأك
إماراتي يتحدث الصينية، أنه سعيد بانفتاحه 
على الثقافة اآلسيوية الثرية، وقال إن »اللغة 
الصينية تتيح لي التواصل مع شريحة واسعة 
من الناس، ال سيما حني أسافر، وقد سبق أن 

زرت الصني وكانت لي فيها جتربة مذهلة«.
وأضــاف سعيد، الذي ال يتجاوز عمره 15 
ــاوز بعض  عــامــا، أنــه سعى مبثابرة إلــى جت
الصعوبات في اللغة الصينية، مثل الرسم 
املعقد وتغير النطق، لكنه عــازم على املضي 
قدما وحتسني لغته لتبلغ مستويات أكثر 
تقدما. واختتم بــالــقــول: »أصبحت أحتــدث 
باللغة الصينية حني أزور السوق الصيني في 
دبي، عوض اللجوء إلى لغات أجنبية أخرى قد 

ال يفهمها التجار بالضرورة«.

جانب من فعاليات األسبوع اإلماراتي  - الصيني في أبوظبي

الطيران على  يتدربن  السعوديات  النساء  السيارة..  بقيادة  لهن  السماح  بعد 

ــزارع تركي بالصدفة حفريتني  اكتشف م
يعود عمرهما إلى نحو 8 ماليني سنة، في بلدة 

تتبع مدينة يوزجات بوسط تركيا.
ــال مــديــر متحف  وبحسب »ســبــوتــنــك«، ق
مدينة يوزغات حسن شينيورت، أن املــزارع 
عثر على احلفريتني، اللتان يعتقد أنهما جزء 
من عظام فك ماموث من أجــداد الفيلة، أثناء 
عمله في مزرعته ببلدة شفاعتلي التابعة ملدينة 

يوزجات.
وأضاف أن املزارع قام بتسليمها إلى إدارة 
املتحف، وبدأت األبحاث العلمية عليها، وذكر 
يوزجات أن »مثل هذه احلفريات جتلب كثيرا 
من الزوار، وأنهم يعملون على تطوير األبحاث 
املتعلقة بعظام املــامــوث أو الفيلة فــي بلدة 
شفاعاتلي«.  وأشار إلى أنه سبق العثور على 
حفريات مختلفة في حــدود املدينة، »ولكن 

احلفرية اخلــاصــة باملاموث هــي األولـــى من 
نوعها«.  وأوضــح أن »مدينة يوزجات مليئة 
باحلفريات، وبــدأت األبحاث العلمية عليها 
ــاذ جيم أركــمــان من  ــت منذ 3 ســنــوات، واألس
جامعة آهي أفران يتابع أبحاثه على حفريات 
احليوانات الالفقرية، ويعد ذلك تطورا جديدا 
بالنسبة ملدينتنا يوزجات، إذ أننا لم نعثر من 

قبل على بقايا فيل أو ماموث بهذا احلجم«.

8 ماليني سنة  مزارع يعثر على حفريتني تعودان إلى 


