
ح��راس��ة األس�����واق م��ن أب����رز امل��ه��م��ات 
والوظائف التي وفرتها احلكومة الكويتية 
قدميا إذ تولى النواطير حفظ األمن وحماية 
احملالت التجارية من السرقة في فترة تعود 
للقرن ال19 فضال عن املراكز الرقابية لضبط 

الوزن واجلودة.
وكانت أس��واق الكويت القدمية من أهم 
األنشطة االقتصادية والتجارية في البالد 
حيث كانت توفر حاجات ومتطلبات املجتمع 
عموما م��ن احل��رف والصنائع والتجارة 
مبختلف أن��واع��ه��ا ع���الوة على أن��ه��ا مكان 
للتواصل االج��ت��م��اع��ي وت��ب��ادل ال��ع��ادات 
والثقافات. وقال الباحث واملؤرخ الكويتي 
محمد ج��م��ال ف��ي كتابه )أس���واق الكويت 
القدمية( إن حكومة الكويت أولت منذ القدم 
وقبل إنشاء البلدية عناية خاصة باألسواق 
وقدمت خدمات حلماية أصحاب احملالت 
واملشترين ألن هذه األسواق املصدر الرئيسي 
للرزق فتم إخضاعها لنظام أمني محكم حتت 
إشراف أحد أفراد األسرة احلاكمة ويتكون 
ه��ذا اجلهاز من ع��دد من )النواطير( الذين 
كانوا يسهرون على أمن األسواق وحمايتها 

من أي عبث وإنارتها ليال.
وأض���اف: )النواطير( ع��ادة ما يكونوا 
موجودين في األسواق على الدوام خصوصا 

ليال وعند إغالق احملالت مشيرا إلى أن من 
التقاليد املتبعة بني النواطير أن يصيح 
أحدهم بصوت مرتفع أثناء عمله ليال مرددا 
»صاحي..صاحي« بني فترة وأخرى ليجيبه 
زمالؤه بالصيحة نفسها للتأكيد على يقظة 

كل )ناطور( واستعداده ألي طارئ.
وأوض��ح أن )النواطير( كانوا يعملون 
على شكل مجموعات كل واحدة منها تعمل 
على فترة 12 ساعة إذ تبدأ الوردية األولى أو 
مايعرف ب )الزام( مع آذان املغرب وتنتهي 

مع آذان الفجر لتبدأ بعدها الوردية التالية.
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 في الصـميم
تصريح وزير الشؤون االجتماعية والعمل بشأن حتديث ملفات 
ذوي االحتياجات اخلاصة والتدقيق عليها  قرار مستحق.. حتديد 
من يشملهم القانون وحرمان املدعني يرفع من مستوى اخلدمات 
املقدمة ملستحقيها.. هناك فئات لألسف تستغل كل قانون تقدم 
فيه الدولة دعماً مالياً أو خدمات خاصة وهي غير مستحقة، كما 
أن البعض يزور الشهادات للحصول على أراضي لتربية األغنام 
أو األبل أو سواها وهو أصال ال ميلك املاشية وحّول احليازة إلى 

استراحة ويتاجر فيها أو يشغلها لغير الغرض منها.. 
الدولة شايفه وال تطبق القانون!!

saad_political@ �صعد ال�صمري

يا حسافة عندما يبرهنون ان  الوطنية عندهم تقاس باألهازيج واألغاني 
باالوبريتات ..!

roooowy@ اأروى الوقيان

كل ما يحدث يشير إن العنف و التعنيف ضد النساء يجب أن يتوقف، و 
حان الوقت إلحترام كيانها و استقالليتها، اعطائها حرية االختيار، مما يجعلها 
تستقر و ال تفكر بالهروب، التفاهم واالحتواء هو ما سيجعل بناتكم حتت 

طوعكم وليس العكس.

_m83_m82@ راعي الُبق�صه

اليوم الظهر باحملل دخل ع كويتي يديد!! ولد شباب بعده ماعرف شلون 
يتخذ احليطه واحلذر بالكالم وبحكم اني املك ويه بشوش ويدخل القلوب 
الولد خر قصتهم وشلون يووو الكويت ب٩٩ واستلمو اجلنسيه وثاني يوم 

دشو قرعة بيوت الظهر. وهو يتشكي البيت صغير .. بس حبيت اقولكم

alrawdaaaaaaa@ مرمي مبارك

بعض املثقفني وبنو ليبرال فاهمني حرية ال��راي واالنتقاد غلط .. الذات 
االلهيه خط احمر ذات الرسول خط احمر الدين خط احمر  اي شي ثاني 
كيفكم خثرقو ونظرو مثل ماتبون .. ماتقدرون متسكون نفسكم .. المتسكون 

املوبايل وتورونا ابداعاتكم ..
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العثور على زخارف من عهد السلطان العثماني بيازيد  الثاني
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براءة اختراع عن آلية 
لتطويل العظام 

جنح الطبيب التركي غازي حوري في ابتكار آلية لتطويل العظام، 
ونال عليها براءة اختراع دولية.

ويعمل ح��وري حاليا كعضو في الهيئة التدريسية بقسم جراحة 
العظام والكسور ل��دى جامعة »حاجات تبه« التركية، برتبة أستاذ 

مساعد.
ون��ال العالم التركي العام املاضي جائزة التفوق العالي للعلماء 

الشباب املقدمة من قبل أكادميية العلوم التركية.
وبفضل اآللية املبتكرة، ميكن تطويل العظم مبقدار 1 ملم يوميا، 

وبطول 4 سنتيمترات كحد أقصى.
وحظي ابتكار العالم التركي ال��ذي أطلق عليه اسم »لوحة العظام 

املتحركة«، باهتمام كبير ضمن أوساط نظرائه األوروبيني واألمريكان.
وفي حديثه لوكالة »األناضول« حول تفاصيل اآللية وكيفية التوصل 
إليها، قال األكادميي التركي إن هناك مشاكل في عالج الكسور الناجتة 
عن الصدمات العالية مثل احلوادث املرورية أو السقوط من مكان مرتفع؛ 
ما يدفع األطباء للجوء إلى عمليات مختلفة لتأمني التئام الكسور بشكل 

ناجح.
وأض��اف أن إزال��ة ورم العظم أو التئام الكسور العظمية في بعض 
األحيان قد يتطلب تطويل حجم العظم، فيما تسبب الهياكل املزروعة من 

اخلارج حول العظم، انزعاجاً للمريض، فضال عن تقييد حركاته.
وأوضح حوري أنهم قاموا بتجربة اآللية املذكورة على األغنام، وأنها 
حققت نتائج إيجابية خالل تلك التجارب؛ حيث متكنوا فيها من تطويل 

عظام األغنام بطول 3 سنتيمترات خالل 4 أشهر.

عثرت الفرق املشرفة على 
ترميم متحف » جالل الدين 
ال��روم��ي« ف��ي والي��ة قونية 
وس��ط تركيا، على زخ��ارف 
ونقوش وديكورات للزينة، 
ُص��ن��ع��ت ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من 
السلطان العثماني بيازيد 

الثاني.
ورغ��م م��رور ق��رون على 
رحيله، ما يزال املاليني حول 
أنحاء العالم يلبون دعوة 
املعلم الروحي جالل الدين 
الرومي، ويتوافدون سنويا 
ل���زي���ارة ق��ب��ره ف���ي متحف 

»موالنا« بوالية قونية.
ومن أبرز معالم املتحف، 
وج��ود ضريح ج��الل الدين 
الرومي بداخله، حيث تقوم 
فرق الترميم منذ 16 يونيو 
املاضي بعمل دؤوب لصيانة 
القبة اخلضراء التي تغطي 

القبر.
وإل���ى األن متكنت ف��رق 
الترميم من إجناز 80 باملئة 

من أعمال الصيانة.
وق�����ال م���دي���ر ال��ث��ق��اف��ة 
وال��س��ي��اح��ة ب��ق��ون��ي��ة، عبد 
ال��س��ت��ار ي������ارار، إن ف��رق 
الترميم يواصلون صيانة 

ال���زخ���ارف امل���وج���ودة على 
القبة اخلضراء، بكل حرفية 

ودقة.
وأض��اف أن فرق الترميم 
تخطط لالنتهاء م��ن أعمال 
ال��ص��ي��ان��ة ف��ي ش��ه��ر م��ارس 

املقبل.
وتابع قائال: »عثرنا خالل 
أعمال الترميم على زخارف 
ونقوش عائدة لعهد السلطان 

العثماني بيازيد الثاني، 
وُي��ق��ّدر أن ي��ك��ون عمر هذه 
ال��زخ��ارف نحو 500 ع��ام«. 
وج��الل ال��دي��ن ال��روم��ي، من 
أهم املتصوفني في التاريخ 
اإلسالمي، حيث أنشأ طريقة 
صوفية عرفت باملولوية، 
وكتب كثيًرا م��ن األش��ع��ار، 
وأسس للمذهب املثنوي في 
الشعر، وكتب آالف أبيات 

الشعر عن العشق والفلسفة.
وول����د ج���الل ال���دي���ن في 
مدينة بلخ ب��خ��راس��ان، في 
30 سبتمبر 1207، ولقب 
بسلطان العارفني ملا له من 
سعة ف��ي املعرفة والعلم، 
استقر في قونية حتى وفاته 
في 17 ديسمبر 1273، بعد 
أن تنقل طالبا للعلم في عدة 

مدن أهمها دمشق.

زخارف من عهد السلطان العثماني بيازيد الثاني

»النواطير« حفظوا أسواق 
الكويت قدميًا من السرقة

ابتكار آلية لتطويل العظام

النواطير حرسوا أسواق الكويت

سحلية عمالقة عادت من 
املوت على شكل روبوت!

ق��ام باحثون أوروب��ي��ون ب� »حتريك« كائن ذو 
4 أرج��ل يعود إل��ى عصور ما قبل التاريخ عاش 
قبل الديناصورات، عبر دراس��ة مشيته وتصميم 
منوذج روبوت ميكنه السير على األرض مثل الكائن 

األصلي.
ويأتي النموذج املطور نتيجة دراس��ة شاملة 
ق��ام بها فريق متعدد التخصصات، بقيادة جون 
نياكواتورا، من جامعة Humboldt في برلني، 
وال��ذي نشر ورقة بحثية حول الهندسة العكسية 
للجزء اخللفي من »Orobates« في مجلة الطبيعة.
وقام الباحثون مبسح الهيكل العظمي، احملفوظ 
بشكل جيد بالكامل، في 3 أبعاد، وابتكروا منوذجا 

رقميا ثالثي األبعاد ميكن حتريكه.
ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيا لتحديد كيفية سير 
السحلية العمالقة، التي جابت األرض قبل 280 
مليون سنة، ألنها تعتمد على مجموعة من العوامل 
مثل كمية الغضروف، والزاوية التي ميكن بها ثني 

العمود الفقري.
وص��ّور الباحثون مشية األن��واع احلديثة، مثل 
اإلغوانا والكامان، لتأسيس 4 معايير رئيسة: القوة 
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