
تقدم مدافن الصبية الركامية في شمالي البالد دلياًل آخر على 
أهمية هذه املنطقة وصوراً عن االستيطان البشري فيها، خصوصاً 
أنها محط تالق لطرق التجارة القدمية بني بالد الرافدين واجلزيرة 

العربية.
وقد ألهمت هذه املنطقة األثرية في الكويت الكثيرين من علماء 
اآلث��ار والتاريخ، إذ تنطوي تاريخيا على مزية خاصة نابعة من 
حيوية تلك املنطقة دالة عليها املكتشفات والتنقيبات األثرية فيها إذ 

كانت تتحكم بخطوط املالحة البرية والبحرية.
وعلى تلك الطرق بنيت املستوطنات واملدافن وفي تلك املنطقة كان 
هناك انتشار كبير آلبار املياه املمتدة قرب سواحل اخلليج في الكويت 
ورمبا جزء من تلك املدافن يعود إلى جتار كانوا ينقلون البضائع بني 

مدن بالد الرافدين واالنتشار البشري احلضاري في شرق اجلزيرة 
العربية.

وقد رك��زت محاضرة بعنوان )أس��رار مدافن الصبية الركامية 
في شمال الكويت( حاول خاللها مدير إدارة الثقافة واملتاحف في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الدكتور سلطان الدويش 
سبر أغوار تلك املنطقة مستعرضا طبيعة اآلثار في منطقة الصبية 
التي تعود إلى أكثر من سبعة آالف عام وعرج على إطارها الزمني 

واجلغرافي والبيئي.
وع��الوة على ذلك تناول الدويش وهو آث��اري وباحث وصاحب 
مؤلفات متخصصة في احملاضرة التي أقيمت في مركز اليرموك 
الثقافي مساء أول أم��س ضمن املوسم الثقافي ال��� 24 ل��دار اآلث��ار 

اإلسالمية قصة اكتشاف املنطقة األثرية في الصبية التي عملت فيها 
بعثات التنقيب ومر عليها العديد من العلماء من مختلف دول العالم.

وش��رح خ��الل احمل��اض��رة التي مثلت ملتقى للمهتمني باآلثار 
والتاريخ توالي البعثات على الكويت وما مت اكتشافه ومنها أحفورة 
تعود الى 16 مليون سنة وحتديدا إلى العصر امليوسيني وقطعتان 

من عظم إصبع فيل املاموث الذي كان يعيش في أرض الكويت.
ورأى أن أه��م العوامل التي ساعدت على االستيطان البشري 
وقيام احلضارة في منطقة الصبية وجود مئات آبار املياه على طول 
الشريط الساحلي الكويتي منها بئر طبيج ومغطي وكاظمة ولم 
يغفل اإلشارة إلى وجود املراعي نظرا إلى وجود العديد من النباتات 

البرية واألشجار التي ساهمت في نشوء احلضارات هناك.
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 في الصـميم
إنهاء ترامب األع��ف��اءات النفطية وتعهد الرياض بسد 
النقص في األسواق العاملية وتهديد احلرس الثوري بإغالق 
»هرمز« مؤشرات خطيرة على احتمال قيام حرب في املنطقة، 

ستكون الكويت وسط أرض املعركة، فماذا نحن فاعلون؟..
هل استعدت احلكومة ألس��وأ االحتماالت، فمن يلدغه 
الثعبان يخاف من احلبل.. واضح أن احلكومة غير مستعدة 
وأنها تعتمد على ردود األفعال من دون التخطيط ملا هو 

أسوأ!!

arabooد. خرابوه @5
الحظت بالتامي مصطلح : العبث بالوحده الوطنية و التشكيك في املواطنه ال 
يا عزيزي العبث بالوحده الوطنية هو منح اجلنسية الكويتية ملن ال يستحقها و 
بالنسبه للتشكيك في املواطنه فنحن ال نشكك بأحد بل نعرف عوائل و قبائل اهل 

الكويت و نعرف ايضا الدخالء على وطننا
 

mashro3y_q8y@ م�رشوعي كويتي
رخصة البناء االلكترونية ، هي نهج جديد لبلدية الكويت يختصر اجراءات 
6 أشهر إلى يوم واحد فقط ، يتم من خالله اصدار رخص البناء الكترونياً دون 

احلاجة إلى النظام الورقي

Essabouresly@عي�صى بور�صلي
صاحب الشركه كويتي واللي أهلها كويتي واللي رسا املناقصه كويتي واللي 
اشرف على املشروع كويتي واللي استلم املشروع كويتي واللي وافق كويتي 
واللي افرج عن كفاله املشروع كويتي .! وبعدين نقول شنو سبب ماحصل .! البال 

منا وفينا من حكومه ومواطن .!

abdl33970@  ما�صي املطري
اجن��از تاريخي لدولة الكويت الفتي الذهبي ) يوسف كرم ( يحطم رقم الكويت في 
سباق 400 متر ويحصل علي امليداليه الذهبيه في بطولة اسيا 1000 مبرووك للبطل1000 

مبرووك للكويت1000مبرووك للقلعه الصفراء القادم افضل باذن الله تعالي

DrAlnefisi@ د. عبداللـه النفي�صي
األمريكان والفرنسيني يتنافسون على دعم حفتر بشكل مباشر وبشكل غير 
مباشر . نفط ليبيا هو املُرجت�ى واملبتغى ويبدو أن حفتر قد تعهد لهم بذلك . فتَّش 
عن نشاط شركة توتال Total الفرنسيه وجنراالتهاالذين يوّجهون قوات حفتر . 

حتى قرار وقف إطالق النار تقاومه U.S وفرنسا.
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للمطر مقاومة  بأقمشة  »نوتردام«  يغطون  محترفون  جبال  متسلقو 
قال املسؤول عن ترميم كاتدرائية نوتردام 
التي اندلع فيها حريق إنه عنينّ متسلقي جبال 
محترفني لوضع أقمشة مقاومة مؤقتة فوق 

املبنى ملنع تدمير األمطار له.
وم��ع توقع هطول أمطار في العاصمة 
الفرنسية ه���ذا األس���ب���وع، ق���ال املهندس 
امل��س��ؤول إن��ه مضطر ل��إس��راع ف��ي وضع 

األغطية املقاومة للماء فوق املبنى.
ومتحدثاً لقناة »بي. إف. إم« التلفزيونية، 
قال فيليب فيلينوف إن »األولوية القصوى 
هي اآلن حلماية الكاتدرائية من األمطار 
امل��ت��وق��ع��ة«. وأض���اف أن العمل ب��دأ أمس 

لتركيب هذه األقمشة.
وال يتوقع إعادة فتح كاتدرائية نوتردام 
أم��ام اجلمهور قبل خمس أو ست سنوات، 
وفقاً لكاهنها بالرغم من ضغط الرئيس 

إميانويل ماكرون إلعادة ترميمها بسرعة.
ويعتقد احملققون أن احلريق كان حادثا 
ع��رض��ي��ا مرتبطا ب��أع��م��ال ال��ت��رم��ي��م على 

كاتدرائية نوترداماألرجح.

تــــــركــــــي يــــــــــــزرع الــــبــــطــــاطــــا 
احلــــــــــمــــــــــراء إلســـــــــعـــــــــاد أمــــــه 

املريضة بالسكري

ن التركي إبراهيم جران، من زراعة نبات البطاطا احلمراء غير  متكنّ
املنتشرة في تركيا، بعد إحضار بذورها من الصني، تلبية لرغبة أمه 

املصابة مبرض السكري.
وأوضح »جران« لألناضول، أنه بحث في اإلنترنت عن النباتات 
التي تساعد في خفض نسبة السكر بالدم، وتوصل إلى أن البطاطا 

احلمراء مفيدة جدا ملرضى السكري.
وأض���اف أن��ه أحضر 130 كغم م��ن ب��ذوره��ا م��ن ال��ص��ني، وب��دأ 
بزراعتها في والية أنطاليا جنوبي البالد، وحتى اليوم جنح في جني 
محصوال بلغ 500 كغم. وأشار »ج��ران« أن قام بذلك، إرضاء ألمه 
وابتغاًء إلسعادها. ويعرض جران حاليا الكمية الزائدة من إنتاجه 
للبيع بثمن يترواح بني 15 – 20 ليرة تركية للكيلو الواحد )نحو 
3.5 دوالر(. وتختلف البطاطا احلمراء في شكلها ولونها عن البطاطا 
املعروفة عامليا، ومتتاز بأنها مصدر عال للبروتينات ذات سعرات 
حرارية منخفضة جدا، فضال عن كونها منخفضة جدا في السكر، 

خالفا لغيرها من اخلضروات النشوية األخرى.

إبراهيم جران مع محصول البطاطا احلمراء


