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»التربية«: ال صحة لوفاة طفل في »روضة« بسبب لدغة حية بـ »اجلهراء«محليات
نفت وزارة التربية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي من أن طفالً في روضة حسني 
بن علي التابعة ملنطقة اجلهراء التعليمية توفي بسبب لدغة حية، مشيرة إلى أن الطفل كان يرقد 
في املستشفى منذ أيام وتوفي، رحمه اهلل، وليس له دخل مبا يثار من أنه بسبب وجود حيّة في 
الروضة. وأوضحت الوزارة ان حارس الروضة كان قد شك بوجود حية أو حيوان زاحف في 
الروضة وابلغنا الدفاع املدني واجلهات املختصة بذلك، وعند وصولها مت متشيط املبنى املدرسي 
ولم يتم العثور على أي ثعبان أو عقارب، لذلك ما يتم تداوله عار عن الصحة.
عبدالعزيز الفضلي

PDF ملشاهدة الصفحة
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المنطقة ال يسمح بدخولها إال للرجال فقط ومحرّمة على النساء منذ قرون بعيدة

فريق علمي كويتي يكتشف مخطوطات عربية نادرة في جبل »آثوس« باليونان

حقق فريــق أكادميي علمي 
من جامعة الكويت إجنازا علميا 
تاريخيا وبحثيا مهما باكتشاف 
مخطوطات عربية نادرة في أديرة 
»جبل آثوس املقدس« في اليونان 
أو ما يسمى »األرض احملرمة«.
ويعد هذا االكتشــاف سبقا 
علميا عربيا مهما واجهته »آثوس 
اجلبل املقدس« وحتديدا املكتبات 
واألديرة التي تقبع على سفوحه 
وحتــوي بــن جنباتهــا عــددا 
كبيرا من املخطوطات والرقاع 
والصحائف اإلسالمية العربية 
النــادرة التي لــم تدخل ضمن 
نطاق التراث املعرفي اإلسالمي 

حتى اليوم.
وتولــت بعثة فريــق كلية 
اآلداب بجامعة الكويت البحث 
والتنقيــب أيامــا متواصلــة 
مســتهدفة بقعة جغرافية ذات 
حساســية دينيــة وجغرافية 
خاصــة فــي املنطقــة الواقعة 
شــمالي اليونان ويطلق عليها 
»اجلبل املقدس« أو »حديقة أم 

اإلله« التي ال يســمح بدخولها 
إال للرجــال فقط ومحرمة على 

النساء منذ قرون بعيدة.
وفضال عن ذلك يتطلب دخول 
تلك املنطقة وزيارتها إجراءات 
خاصة تقتصر في معظمها على 
دعوات محددة من سلطة اجلزيرة 
نفسها التي حتتضن اجلبل والتي 
تشرف على كل برامج الزيارة 
بــل وتســتضيف فــي أديرتها 
وكنائسها الزوار طوال إقامتهم.
وتعتبــر تلك املنطقة مكانا 
بالكنائــس  خاصــا  نســكيا 
األرثوذكســية وتتبــع روحيا 
سلطة بطريرك القسطنطينية، 
وفــي عــام ١988 أدرج »جبــل 
آثــوس« ضمــن قائمــة التراث 
العاملــي التابعــة ملنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو(.
أســتاذ احلضــارة  وقــال 
اإلسالمية في كلية اآلداب بجامعة 
الكويت د.عبدالهادي العجمي لـ 
»كونا« أمس: إن بعثة الكويت 

األولــى أقدم املقــرات واألديرة 
واألماكن التي تقع فيها املكتبات 
التاريخية بشكل يضمن للفريق 
االطالع على أهم أماكن املكتبات 

واألديرة«.
وذكر أن كثيرا من املخطوطات 
العربية النــادرة التي طالعتها 
البعثة رغــم صعوبة تاريخها 
تعود إلى عصور إسالمية متقدمة 
وجرى نسخها وصناعتها خالل 
فترة ليست بقصيرة، مبينا أن 
موضوعــات املخطوطات التي 
اطلــع عليهــا الفريــق تعالــج 
موضوعات متنوعــة ومظاهر 
حياتيــة واجتماعيــة وطبيــة 
ودينيــة مختلفة مــن التاريخ 

اإلسالمي.
ولفت العجمي إلى أنه رغم 
وجــود آالف مــن املخطوطات 
العربيــة واإلســالمية النادرة 
املوجودة في مكتبات ومتاحف 
أوروبا فإن فريق البعثة الكويتية 
كان علــى قناعــة بــأن اجلــزء 
األكبر من املخطوطات والرقاع 

تعــد أول بعثة عربيــة علمية 
متخصصة تــزور تلك املنطقة 
وكانت الكليــة واجلامعة على 
تواصــل وتنســيق دائمن مع 
الســلطات اليونانية وســفارة 
أثينا لدى الكويت لإلعداد لهذه 

الزيارة العلمية وبرنامجها.
وأضاف العجمي: إن البعثة 
ورغم بعض الصعوبات اإلدارية 
التي واجهتها خصوصا احلصول 
على تصاريــح الدخول لكن ما 
يحويه جبل آثــوس من أديرة 
وكنائس ومكتبات لم تستهدف 
من قبــل الباحثــن واملؤرخن 
العــرب ســابقا، ولــم تكشــف 
خباياها حتى اليوم »كان يزيدنا 
إصــرارا للوصــول إلــى أرض 
اجلبل والبحث عن خباياه من 
مخطوطــات ورقاع وصحائف 

تاريخية نادرة«.
وأوضــح »أننا مــن حلظة 
نزولنا أرض اجلبل كنا حريصن 
على استغالل األيام املمنوحة لنا، 
حيث استهدفنا ومنذ الساعات 

التاريخية النادرة اليزال موجود 
وبكرا بن ثنايا األديرة والكنائس 
ورفــوف املكتبــات الصغيــرة 
املوجودة في مثل تلك املناطق 

اجلغرافية وهو ما كان فعال.
وقــال: »وفقا ملا اكتشــفناه 
تتنــاول  املخطوطــات  فــإن 
بعض مجاالت املعرفة العربية 
اإلســالمية كالطــب والفقــه، 
إضافة إلــى مخطوطات أخرى 
عن املسيحية والكتاب املقدس 
)العهد القدمي( لم يدخل الكثير 
منها سجالت املعرفة اإلنسانية 
والتراثية بالنســبة للباحثن 
واملؤرخــن، ولم تــدرج ضمن 
ســجالت أو مكتبات اجلامعات 

العربية أو أرشيفها املختلفة.
وذكر أن البعثة كانت حريصة 
علــى تغطية جزء موســع من 
أعمال البحث مباشرة عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي مبقاطع 
ڤيديو حية مرفقة بشرح مبسط 
عن املخطوطة أو املؤلف املرصود 
لتكون مرجعا يفيد الباحثن فيما 

بعــد إذا أرادوا القيــام بزيارات 
مماثلة لهذه املنطقة أو غيرها.

العمــل  فريــق  أن  وبــن 
األكادميــي »كان حريصــا على 
نقــل كل التفاصيل عــن أماكن 
وجود املخطوطات وطبيعتها 
وحالتها املرصودة فيها وشكلها 
وحالتهــا اليوم، فضال عن نقل 
األجــواء العلميــة املتخصصة 
لزمالئنا الباحثن واملتخصصن 
واألكادميين بشكل رمبا ال يتوافر 
لكثيرين بالنسبة لهذه املنطقة 
اجلغرافية املهمة )اجلبل املقدس( 

حتديدا«.
وأكــد العجمــي ان جامعة 
الكويت بهذا اإلجنــاز البحثي 
الكبيــر تفتــح آفاقــا وأبعــادا 
إنســانية وحضاريــة جديدة 
للباحثن العــرب، الفتا إلى أن 
جامعة الكويــت ماضية بعزم 
على االنفتاح والتوسع في مثل 
هذه البرامج البحثية والتنقيبية 
والكشفية املهمة التي تضيف 
بعــدا إنســانيا جديــدا لروافد 

إحدى املخطوطات العربية النادرة في أديرة جبل آثوس في اليونان من املخطوطات العربية النادرة في أديرة جبل آثوس الفريق األكادميي العلمي من جامعة الكويت

»آثوس« مدرج ضمن 
قائمة التراث العاملي 

لليونسكو

العجمي: جامعة 
الكويت تفتح آفاقًا 

وأبعاداً إنسانية 
وحضارية جديدة 
للباحثني العرب

احلضــارة العربيــة والثقافية 
وتاريخها خصوصا.

وأشار إلى أن الفريق البحثي 
يعكف حاليا وبشــكل موســع 
على دراسة بعض محتوى هذه 
املخطوطات وأرشفتها ونشرها 
ووضعها في متناول الباحثن 
واملؤرخــن العــرب لتســهيل 

الوصول إليها والبحث فيها.
وقال العجمي إن فريق البحث 
يأمل أن تضيف هذه املخطوطات 
)البكــر( بعدا جديــدا ملصادر 
التــراث اإلســالمي فــي ضوء 
توافر معطيات جديدة تتيحها 
مــا احتفظت لنا به بــن ثنايا 
سطورها وصفحاتها املكتوبة.

يذكر أن بعثــة فريق كلية 
اآلداب بجامعة الكويت ضمت 
كال من أستاذ تاريخ احلضارة 
العربية اإلسالمية د. عبدالهادي 
التاريــخ  العجمــي وأســتاذ 
اإلســالمي د. محمــد املرزوقي 
وأستاذ التاريخ اليوناني القدمي 

د. حسن بدوي.


