
ت��ع��د م��دي��ن��ة ج��ب��ة ال��ت��راث��ي��ة في 
منطقة حائل من أهم املواقع التراثية 
والوجهات السياحية الصحراوية 
اجلميلة التي يرتادها الكثير من 
السياح من داخل اململكة وخارجها 
على م��دار ال��ع��ام، إذ قامت الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
في اململكة العربية السعودية بإعادة 
تهيئة وتطوير هذا املوقع الذي ُسجل 
في قائمة التراث العاملي في منظمة 
»اليونسكو« عام 2015 بوصفه أحد 

مواقع التراث العاملي.
وت��ض��م مدينة جبة بقايا أق��دم 
املواقع اإلنسانية التي تعود للعصور 
احلجرية وأشهر الرسوم والنقوش 
الصخرية التي يستطيع السائح 
مشاهدتها والتعرف على واقع حياة 

البشرية في العصور القدمية.
ويستمتع السائح مبشاهدة قدر 
هائل وكثيف من الرسوم والنقوش 
التي رسمها ونقشها اإلن��س��ان في 
عصور مختلفة على واجهات صخور 
اجل��ب��ال احمل��ي��ط��ة، وال��وق��وف على 
تقنيات األدوات احل��ج��ري��ة التي 
استخدمها اإلنسان القدمي في حفر 
رسومه ونقوشه الكتابية املتنوعة 

والغنية .
ولعل من أهم الرسوم والنقوش 
ال��ص��خ��ري��ة ال��ت��ي مي��ك��ن للسائح 
مشاهدتها في جبة تلك املوجودة في 
جبل »أم سنمان » وجبل » غوطة 
» ال��ت��ي متثل النمط املبكر للحفر 
والنقش ويعود تاريخها إلى األلف 

السابع ما قبل امليالد.
ويتميز جبل »أم سنمان« األثري 
بالعديد من النقوش والرسومات 
الثمودية والعصر احلجري التي 
تنتشر على اجلبل وتعود تسميته 
بهذا االسم كونه يشبه إلى حد كبير 
الناقة ذات السنامني وهي مستقرة في 

األرض وسجل اجلبل نحو )5431( 
نقشاً ث��م��ودي��ا، و)1944( رسماً 
حليوانات مختلفة منها )1378( 
رس��م��اً جل��م��ال ب��أح��ج��ام وأش��ك��ال 
مختلفة كما بلغ عدد الرسوم اآلدمية 
)262( رس��م��اً، وي��ؤك��د ه��ذا العدد 
الهائل من هذه األعمال ملن يشاهدها 
أن من نفذها لم يكن إنساناً عابراً 
وإمنا هو إنسان ميتلك من مقومات 

احلضارة الشيء الكثير.
وتعد مدينة جبة محطة رئيسة 
وقبلة املستشرقني الغربيني الذين 
زاروا اجل��زي��رة العربية نظراً 
ملوقعها اجلغرافي الذي يقع على 
ط��ري��ق ق��واف��ل ال��رح��ال��ة كما تعد 
متحفاً فنياً من متاحف الشعوب 
ال��ق��دمي��ة وت��س��ت��ق��ط��ب مبانيها 
التراثية احملاطة بالنخيل السياح 
واملهتمني باآلثار من داخل اململكة 
و خارجها ل��الط��الع على نقوش 

إنسان العصر احلجري .
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 في الصـميم
مشروع التحالف العربي الروسي ملكافحة اإلرهاب 
ملعوب ج��دي��د مل��واج��ه��ة ال��ث��ورات العربية املطالبة 
باحلرية والدميقراطية.. ما فعله ال��روس بوقوفهم 
في صف الدكتاتور النصيري وتدميرهم للشام وقتل 
مئات اآلالف هل هو مقاومة لإلرهاب.. ه��ؤالء آخر من 
يزعم مواجهة اإلرهاب، بل هم اإلرهابيون!! هل تتطلب 
مكافحة اإلرهاب شراء طيارات وصواريخ أم هو تسويق 

لسالحهم البالي؟

roooowy@ اأروى الوقيان
ستنتشر فيديوهات لناس تسكن البر، كل سنة قبل رمضان نفس السيناريو 
كثير منهم مدعني فقر، يتكسبون من عواطفكم، زرناهم و عرضوا عليهم متبرعني 
توفير االيجارات و رفضوا، لذلك احذروا النشر العاطفي ملتسولي رمضان، في 

حني هناك محتاجني حقيقني مهملني نقدر ندلكم عليهم.

ladyattorny@ مي الظاهر
شي يعور القلب ملن تنقبلون بوظيفة حساسة بالدولة ... وحتطون إعالنات 
شكر وعرفان للنائب اللي توسط لكم .. خلونا ما ندري وغافلني أبرك من هاملناظر 

املقززه .. أشكره جذيه!

Alreeeem2017@ الرمي
عندي هذا اإلقتراح البسيط ياليت تغردون فيه وبقوة ملاذا ال يتم تقدمي أقتراح 
كل حسب منطقة ل مجلس إدارة اجلمعية ل إغالق مراكز التموين بكافة اجلمعيات 
و تعويضها مببلغ نقدي ينزل بحساب املواطن عند الصندوق شهريا و يشتري 

املواطن ما يشاء

maseelaq8@ د. بدر املال
للتاريخ وحتى يعرف الشعب الكويتي لم نحصل سوى على ثمان أصوات 
للموافقة على تكليف جلنة مستقلة لبحث حاالت تزوير اجلنسية التي اكتشفنا ان 

جلنة الداخلية والدفاع تركتها مقبورة في االدراج سنتني من دون حتقيق
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احلجرية للعصور  اإلنسانية  املواقع  أقدم  بقايا  تضم  املدينة 

مدينة جبة التراثية

رسوم ونقوش صخرية

ابتكر خريجان م��ن قسم ال��ع��م��ارة بكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت

مشروع »مدرسة تصميم القوارب بعشيرج 
شمال الدوحة«.

 وعرض املهندس محمد علي، واملهندسة آيات 
بإشراف الدكتورة مي األنصاري، املشروع في 

معرض مشاريع التصميم الهندسي ال�  35 الذي 
ينظمه مركز التدريب الهندسي واخلريجني في 

كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
وعن فكرة املشروع قال املهندس محمد علي: 
إنه عبارة عن تطوير تراث الكويت البحري في 
منطقة عشيرج شمال الدوحة من خالل إنشاء 

مدرسة تصميم سفن تربط بني خبرة األجداد 
والثورة العلمية وطاقة الشباب وذلك بأسلوب 
حديث ومتطور ي��واك��ب احتياجاتنا اليوم، 
وصقل طاقات الشباب وتوثيق األماكن وإبراز 
قيمتها التاريخية وتعزيز الهوية الوطنية 

ومنو املدن واالهتمام باحملافظة على البيئة.

أم��ا املهندسة آي��ات البحراني فقالت: إن 
طريقة عمل املشروع هي إنشاء مخطط معماري 
ملدرسة تصميم وصناعة السفن في »حماير 
عشيرج« بشمال ال��دوح��ة وال��ت��ي لها امتداد 
تاريخي م��ن ع��ام 1960 واحل��ف��اظ على آخر 

عمارة متواجدة فيها.

مهندسان كويتيان يبتكران مشروع »مدرسة تصميم القوارب  في عشيرج« 

عائلة القديري
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بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته


