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بئر مكتشفة في منطقة مديرة

أدوات زينة اكتشفت في الصبية

هيئة الزراعة تدرس منع الصيد ليال بجون الكويت

المطيري: اكتشاف بعض تالل المدافن 
في الصبّية تحوي أثاثًا جنائزيًا كاماًل

المري: المضحي يحمل 
طموحات أبرزها إقرار

قانون المحميات الطبيعية

ثمن رئيس جلنة شؤون البيئة بجمعية 
املهندسني الكويتية م.منصور املري جهود 
الهيئة العامة للبيئة في احملافظة على البيئة 
الكويتية، مشيدا بدور مديرها العام د.صالح 
املضحي وسعيه الى تطوير العمل البيئي 
وتس���ريع وتيرته مبا يتناسب مع حجم 

املس���ؤوليات امللقاة على عاتق الهيئة في 
حماية البيئة واحلفاظ عليها.

ومتنى املري ان ترى الكويت مزيدا من 
النجاح والتقدم على جميع االصعدة خصوصا 
في مجال البيئة، مش���يرا الى ان د.صالح 
املضح���ي يحمل الكثير من الطموحات من 

ابرزها اقرار قانون البيئة وقانون احملميات 
الطبيعية مبا يتفق مع قوانني البيئة العاملية 
والتي تقضي باستقطاع نسبة 1% من اراضي 
الدولة القامة احملميات، كما يسعى الى اقرار 
كادر وظيفي للعاملني بالهيئة ملساواتهم مع 

باقي الهيئات االخرى.

»الزراعة« تدرس منع الصيد
 مساًء بجون الكويت

ضمن أنشطة مهرجان »صيفي ثقافي 4« اقامت 
االمانة العامة للمجل����س الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، معرضا آلخر املكتشفات األثرية للبعثات 
االجنبية العاملة في الكويت، وذلك مساء امس االول 

مبتحف الكويت الوطني.
وقدم احملاضرة الباحث في اآلثار اإلسالمية حامد 
املطيري وأدارها مدير ادارة اآلثار واملتاحف باملجلس 
الوطني شهاب الشهاب، وقال املطيري في بداية حديثه 
يولي املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب اهتماما 
بالغ����ا بالبحث األثري على مدى العقدين املاضيني، 
والهدف كما هو واضح الكشف عن مراحل االستيطان 
على ارض الكوي����ت، بدأ البحث األثري في الكويت 
عام 1957 على يد البعثة الدمناركية واس����تمر على 
مدى اخلمسني عاما املاضية وحتقق من خاللها فهم 
املاضي البشري على ارض الكويت وكيف تطورت 
اجلماعات البش����رية على مر العصور من جماعات 
رحل كانت جتوب املنطقة اجلنوبية الى مجتمعات 
مستقرة متارس مختلف احلرف التقليدية وصوال 

الى املجتمع املدني احلالي.
وتابع: شهدت الفترة احلالية تغيرات طرأت على 
آلية العمل األثري في الكوي����ت وذلك بربط الفرق 
االجنبية مبعاهدات ملزمة تنظم العمل األثري وحتفظ 
للكويت حقها في كثير من اجلوانب، وعليه بدأ البحث 
األثري على مدى السنتني املاضيتني في سبعة مواقع 
اثرية منتش����رة في جزيرة فيلكا وفي بر الكويت، 
وتعود هذه املواقع للفترة املمتدة من األلف الرابع 

قبل امليالد وحتى الفترة االسالمية املتأخرة.
واشار املطيري الى ان النتائج التي مت التوصل 
اليها تعكس حجم هذا النش����اط، ففي جزيرة فيلكا 
يعتبر اكتش����اف كنيسة مسيحية ومسجد اسالمي 
األش����هر على صعيد اآلثار االس����المية في الكويت 
ومنطقة اخلليج العربي، كش����ف عن الكنيسة في 
موقع القصور وهي كنيسة صغيرة املساحة أبعادها 
17.50×6.50م وتتكون م����ن صحن وجوقة ترتيل، 

ويتم الدخول لصحن الكنيسة عبر درج مكون من 
خمس عتبات، وتعتبر هذه الكنيس����ة ثاني كنيسة 
يكش����ف عنها في املوقع، ومن خ����الل نتائج العمل 
امليداني يتضح ان جزي����رة فيلكا خالل الفترة من 
القرن الس����ادس الى منتصف القرن التاسع ضمت 
مجتمعا مس����يحيا شرقيا على املذهب النسطوري، 
وهو مذهب انتش����ر في جزيرة العرب الشرقية من 
عمان جنوبا وحتى بالد الرافدين، وفي محيط هذه 
الكنائس كش����ف عن عدد من املخازن واملنازل ذات 
األفنية الواسعة التي تضم بداخلها حجرات للمعيشة 
وأخرى لالستراحة. واضاف: اما القلعة الهلنستية 
فقد استمر العمل فيها في كشف عن جزئها الغربي 
بالكامل، وتعد نتائج العمل امليداني في اجلزء اجلنوبي 
الغربي مهمة حيث كشف عن أساس لبرج يرجح انه 
شيد في الفترة التي أعقبت هجر القلعة الهلنستية 
كما كشف عن قبر اسالمي استخدم كمزار مع مطلع 
القرن السادس عشر للميالد هذا ما أكدته بعض كسر 
اخلزف والفخار، اما موقع »سعيدة« فقد كشف عن 
اسس مسجد يتكون من رواقني وفناء واسع، واملسجد 
مزود مبحرابني ومنبر، ويعتبر هذا املسجد مسجدا 
جامعا ألهالي القرية كانت تقام فيه صالة اجلمعة، 
ويعكس هذا املس����جد في تخطيطه منط املس����اجد 
البس����يطة في الكويت وفي منطقة اخلليج العربي 
خالل العصر االس����المي املتأخر، وفي قصر احلاكم 
العائد للعصر البرون����زي أكمل العمل امليداني في 
مجلس واحد فقط، ويعد هذا املجلس متهيدا لفتح 
املنطقة الواقعة ب����ني قصر احلاكم واملعبد البرجي 

في املوسم املقبل.
واختت����م بقوله: أما منطقة الصبية فقد كش����ف 
عن بعض تالل املدافن ويحت����وي احد هذه املدافن 
على اثاث جنائزي كامل، حيث يحوي اكثر من 600 
خ����رزة، كما عثر في مدفن آخ����ر على جرة صغيرة 
أرخت بفترة جمدت نصر. وكشف ذلك عن بئر ماء 

هي األولى من نوعها في الكويت.

قالت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة السمكية امس انها 
ت����درس قرارا متنع مبوجبه الصيد خالل الفترة املس����ائية في جون 
الكويت بس����بب قيام بع����ض الصيادين بالصيد اجلائر واس����تخدام 

الشباك املمنوعة.
وأوضح املدير العام للهيئة م.جاسم البدر ان الهيئة تهدف من هذا 
القرار الى منع بعض الصيادين من كسر القرارات والقوانني املنظمة 
لعمليات الصيد داخل اجلون مش����يرا الى ان الهيئة تنسق مع ادارة 

خفر السواحل لتطبيق هذا القرار بعد صدوره.
واضاف البدر ان الهيئة تسمح لقوارب الهواة بالصيد داخل اجلون 
باس����تخدام »اخليط وامليدار« فقط اال ان بعض الصيادين استخدموا 
خالل الفترة االخيرة وسائل صيد غير مسموح بها داخل اجلون السيما 

في الفترة املسائية حتى الفجر.
واشار الى ان بعضهم يوجد في الفترة املسائية بشكل دائم ويقوم 
مبخالفة القرارات املنظمة لعملية الصيد داخل اجلون وااللتفاف عليها 
واستغالل قوارب الهواة للصيد اجلائر في مناطق مت حظر الصيد فيها 

حفاظا على الثروة السمكية وعدم املساس باملخزون السمكي.
واكد ان الهيئة تنسق مع وزارة الداخلية للحد من مخالفات بعض 
الصيادين في املناطق احملظورة التي شملتها القرارات املنظمة لعملية 

الصيد وعدم استغالل القوارب للصيد داخل اجلون.

آخر المكتشفات األثرية في الكويت ضمن »صيفي ثقافي 4«


