 14محليات

القلعة الهلنستية في فيلكا

االحد  3ابريل 2016

الكنيسة الصغيرة في فيلكا

االٔختام الدملونية في فيلكا

املدينة الدملونية في فيلكا

بدعم كبير من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

بعثات اآلثار األجنبية والفريق الكويتي ..شراكة فاعلة
بقلم :شهاب عبداحلميد شهاب
األمني العام املساعد لقطاع اآلثار
واملتاحف باملجلس الوطني

اهتم املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب منذ عام 2004
بالتراث الثقاف����ي في الكويت
مبفردات����ه املختلف����ة وخاصة
التراث الثقافي املادي الهميتة
القصوي في إبراز دور واهمية
ارض الكويت ومساهمتها في بناء
احلضارة االنسانية من خالل
برامج العمال املسح والتنقيب
األثري والدراس����ات امليدانية،
وعلى ضوء ما سبق متت دعوة
عدد من البعثات العلمية العاملية
من جامعات ومعاهد متخصصة
في علم اآلثار للمش����اركة مع
الفريق الوطني للكش����ف عن
هذا املخ����زون الثقافي ،وقد مت
تفعيل التعاون الثنائي مع العديد
منها وهي :البعثة السلوڤاكية من
معهد اآلثار باألكادميية العلمية،
والبعثة الدمناركية من متحف ما
قبل التاريخ في (موسجورد)،
والبعثة الفرنس����ية من معهد
دراسات بيت الشرق في (ليون)
ومعهد دراسات الشرق االدنى
الفرنسي ،والبعثة البريطانية
من جامعتي (لندن) و(دورهام)،
والبعث����ة اليونانية من وزارة
الثقافة والبعثة الپولندية من
معهد اثار الش����رق من جامعة
(وارسو) ،والبعثة اجلورجية
من املتح����ف الوطني ،والبعثة
االيطالية من جامعة (بروجيا)،
وقد عملت ه����ذه البعثات في
مواقع مختلفة ترجع الى فترات
حضاري����ة مختلفة في جزيرة
(فيلكا) ومنطقة (الصبية) كما

شهاب عبداحلميد شهاب

البعثة الكويتية
الپولندية كشفت
في منطقة «بحرة»
عن مستوطنة
ترجع إلى 6000
عام

مستوطنة جزيرة طبيج متثل بداية االستيطان على ارض الكويت أرخت 6000
سنة من الوقت احلاضر

كان للفريق الكويتي دور مهم
في تنقيبات منطقة (الصبية)
ومدينة الكويت ـ منطقة (شرق)
ضمن مشروع القرية التراثية.
ولقد نتج عن تلك االعمال إصدار
 17كتابا أغلبها باللغة االجنليزية
وجار العمل على ترجمتها الى
اللغة العربية وكذلك اصدارات
باللغة العربية .وإضافة الى ذلك
مت تأسيس أرشيف ضخم ألعمال
هذه البعث����ات تضمن تقارير
أعمالها االس����بوعية والنهائية
والتي تعتبر مرجعا للباحثني
والدارسني.
أعمال االستكشاف األثري
لموسم  2015ـ 2016
في هذا املوس����م مت تشكيل
 11فريقا اثريا توزع في مناطق
(الصبية) وجزي����رة (فيلكا)
ومدينة الكويت ويأتي ذلك ضمن
البرنامج امليداني للبعثات فى
منطقة (الصبية).
البعثة الكويتية ـ الپولندية
وقد عملت البعثة الكويتية

ـ البولندية في منطقة (بحرة)،
حيث كشف عن مستوطنة ترجع
الى  6000عام من الوقت احلاضر
وهي متثل نهاية العصر احلجري
احلديث ومتثل هذه املستوطنة
بداية اس����تقرار االنسان على
أرض الكوي����ت وهي معاصرة
ملس����توطنة اخرى كشف عنها
في جزي����رة (طبيج) التي تقع
ال����ى اجلنوب منه����ا .وتعتبر
مستوطنة (بحرة) أكبر موقع
ف����ي منطقة اخللي����ج العربي،
كم����ا تعتبر مركز التقاء ما بني
حضارات بالد الرافدين وحضارة
اجلزيرة العربية ويطلق على
هذه املرحلة احلضارية مرحلة
(حضارة العبي����د) .وتتكون
املستوطنة من مجموعة من الدور
السكنية املترابطة فقد رصفت
ارضية بعضه����ا باحلجارة اما
املعث����ورات فقد تنوعت ما بني
الفخار املزخرف والفخار األحمر
اضافة ال����ى األدوات الصوانية
واخلرز الصدفي.
كما تواصل البعثة الكويتية
ـ الپولندي����ة اعمالها في موقع

(خرائب الدشت) وهذا املوقع
يقع بالقرب من قرية (القرينية)
ويرجع الى الفترة التاريخية
نفسها وكشف في هذا املوقع عن
اسس جدران وأفران فخارية،
وارتبط العم����ل في هذا املوقع
بالبح����ث عن اآلث����ار املغمورة
في املياه والتى ترتبط بنشاط
املجتمع الذي كان مستقرا في هذا
املوقع ومت رصد بعض املوانئ
واملراس����ي ومنط م����ن مصائد
األس����ماك غير معروف لدينا،
وفي موقع آخر يقع في ش����رق
الساحل الشمالي من اجلزيرة
تعمل البعثة الكويتية في موقع
العوازم وكشف في هذا املوقع عن
وحدات سكنية متفرقة إضافة الى
بعض املباني يعتقد انها أفران
ترجع ال����ى نفس فترة خرائب
(الدشت) و(القرينية).
البعثة الكويتية ـ الجورجية
كم����ا تعم����ل ف����ي منطقة
(الصبية) كذلك البعثة الكويتية
ـ اجلورجية ،حيث مت الكشف
عن موقع مبن����ي من احلجارة
ذي مدخل ينتصب على جانبيه
متثاالن حجري����ان ويعتقد ان
هذا املبني يرج����ع الى العصر
البرون����زي وال����ى اآلن مازال
استخدامه مجهوال بني رأيني :أن
يكون مدفنا او ذا عالقة بالشعائر
الدينية.
البعثة الكويتية ـ الدنماركية
اما في جزيرة (فيلكا) فقد
عملت البعثة الكويتية الدمناركية
ف����ي موقع (تل س����عد) والذي
يطلق عليه املدينة (الدملونية)
وه����ي مؤرخة بـ  4000عام من
الوقت احلاضر ،وكان التركيز

في احتفالية اقيمت حتت رعاية الشيخة فريحة األحمد بحضور ديبلوماسي كبير

الكويت حققت املركز الثاني في «غينيس»
كأكبر جتمع لألمهات في مجمع 360

الشيخة فريحة األحمد تتسلم درعا تكرميية من أشرف مكارم
كريم طارق

حقق���ت الكويت املركز
الثان���ي ف���ي موس���وعة
غينيس لألرقام القياسية
كأكبر جتمع لألمهات عبر
تشكيل سلس���لة بشرية
كإهداء من أمهات الكويت
ألمه���ات العالم ،وذلك في
االحتفالي���ة التي نظمتها
شركة فيستا كويت مساء
أمس األول في مجمع 360
حتت رعاية رئيسة اجلمعية
الكويتية لألسرة املثالية
الش���يخة فريحة األحمد،
وس���ط حضور ع���دد من

الشيخة بشاير نايف الصباح

(ريليش كومار)

في العمل امليداني على مرحلة
الفترة (الكاشية) املؤرخة في
اجلزيرة بـ  3600سنة من الوقت
احلاضر ،وقد كشفت عن مبان
بنيت من احلجارة ومت العثور
على ج����رار فخارية ترجع الى
هذه الفترة احلجارية.
البعثة الكويتية ـ الفرنسية
كما عملت البعثة الكويتية
ـ الفرنسية ،في موقعني آخرين
ف����ي اجلزيرة ،وهما موقع «تل
سعيد» ،هو ما يعرف بالقلعة
«الهلنس����تية» ،وهذه األعمال
هي مواصلة لألعمال السابقة
وتتركز على دراس����ة الهندسة
املعماري����ة ودراس����ة املراحل
االس����تيطانية للقلع����ة ،ومت
العث����ور على ج����رار فخارية
واثقال حجرية لشباك الصيد
متثل هذه الفترة احلضارية التي
ترجع الى  2250عاما من الوقت
احلاضر .اما املوقع اآلخر فهو
منطقة «القصور» التي تقع في
وسط جزيرة «فيلكا» وهي قرية
سكنتها جالية مسيحية وتعتبر
من اكبر املواقع األثرية في منطقة
اخلليج العربي مس����احتها 4
كيلومترات مربع ،وما زال هناك
نقاش قائم ما اذا كان االستيطان
املسيحي كان قبيل االسالم في
نهاية الدولة الساسانية او في
فترة االس��ل�ام املبكرة ،فهناك
تباين واضح م����ا بني املصادر
التاريخية ودراسة اللقى األثرية،
وقد كشف في هذه املستوطنة عن
كنيستني متجاورتني ولوحات
جصية لصليب ،كما كشف عن
بعض الوحدات االس����تيطانية
ومت العثور على اوان فخارية
متنوعة ومتثل كلتا الكنيستني

مركز املستوطنة.
البعثة الكويتية ـ السلوڤاكية
وفي موقع آخ����ر من قرية
«القص����ور» تواص����ل البعثة
الكويتية ـ السلوڤاكية العمل
في الكشف عن احدى الوحدات
االس����تيطانية الكبيرة وتركز
اعمالها على دراس����ة الهندسة
املعمارية والتسلس����ل الطبقي
ودراس����ة الفخ����ار ومعرف����ة
العالق����ة بني هذا املوقع ومركز
املستوطنة.
الكويتية ـ اإليطالية
كما تواصل البعثة الكويتية
ـ اإليطالية اعمالها في مستوطنة
«القرينية» التي تقع على الساحل
الشمالي جلزيرة «فيلكا» وميتد
املوقع االثري على تل طوله 800
مت����ر ومت الكش����ف عن بعض
الوح����دات االس����تيطانية ذات
الط����راز العمراني املعروف في
الكويت قبل  200سنة من الوقت
احلاضر ،ولكن تقع أسفل هذه
املرحلة مبان ترجع الى الفترة
اإلسالمية املبكرة والوسيطة،
ومت العثور في هذا املوقع على
جرار فخارية متنوعة واساور
زجاجية ،وتتم اآلن دراسة ما اذا
كان هناك عالقة حضارية بينها
وبني منطقة «القصور».
الفريق اآلثاري الكويتي
أما في مدين���ة الكويت فإن
الفريق اآلثاري الكويتي يعمل
مبنطقة «شرق» في موقع اثري
داخل مشروع القرية التراثية ،فقد
كشف في هذا املوقع عن بعض
املنازل بنيت اسسها من احلجارة
البحرية ،كما بنى بعض جدرانها

بالطني او احلجارة البحرية ،كما
رصفت أرضيات بعضها باآلجر،
كما كشف عن بعض آبار املياه في
داخل بعض املنازل ،إضافة الى
تنانير متنوعة االستخدام ،وايضا
جرار فخارية ترجع الى الفترة
التاريخية التي تنحصر ما بني
سور الكويت األول وسور الكويت
الثاني وسيكون هذا املوقع من
ضمن مشروع القرية التراثية
ومن ضمن مفرداتها الثقافية .ان
مشروع التنقيب األثري في مدينة
الكويت قد بدأ منذ عام  1989في
موقع مكتبة البابطني وكان في ذلك
الوقت مواقف لوزارة التخطيط،
واملوقع الثاني الذي اجريت فيه
األعمال امليدانية كان خلف مسجد
اخلميس ،واآلن هو البنك املركزي
اجلديد ،واملوقع الثالث بالقرب
من مسجد الشرهان ،وهو موقع
املكتبة الوطني���ة احلالية ،اما
املوقع الرابع فهو خلف ديوان
الشمالن والذي اصبح اآلن ضمن
القرية التراثية ،وقد كشف في
جميع املواقع املذكورة آنفا اسس
ملنازل متثل العمارة الكويتية،
رصفت أرضيات بعضها باآلجر،
كما كش���ف عن آبار مياه داخل
املنازل وتنانير وبعض اجلرار
الفخارية املختلفة .ان النتائج
التي يت���م التوصل إليها خالل
اعمال التنقيب األثرية هي ليست
نتائج قاطعة وان أغلبها متغيرة،
ويرتبط ذل���ك مبواصلة العمل
امليداني ،وقراءة احلدث التاريخي،
ومعرفة نتائج العمل امليداني في
مواقع أخرى معاصرة للمواقع
في الكوي���ت ،فمزيدا من العمل
امليداني يقدم ص���ورة اوضح
للمجتمعات الى عاش���ت على
موقع ما في فترة ما.

«ابتكار الكويت» تكرّم الفائزين بجائزتها  23اجلاري
قالت رئيسة مجلس إدارة مبادرة «ابتكار
الكويت ألبحاث ومشاريع طالبات التعليم العام»
الش���يخة فادية سعد العبداهلل إن حفل تكرمي
الفائزين باجلائزة السنوية للمبادرة سيقام في
 23أبريل اجلاري مبشاركة دول خليجية.
وأضافت الشيخة فادية السعد في تصريح
لـ«كونا» أمس أنه جار التنسيق حاليا لتنظيم

احلفل اخلتامي للمسابقة الذي سيشهد االعالن
عن الدولة الفائزة باملركز األول على مستوى
املنطقة.
وأشارت الى أن املبادرة تلقت خطاب شكر
من وزارة التربية على الدورة التدريبية التي
نظمتها أخيرا ملعلمات الوزارة وتضمنت حزمة
من فنون التدريس والتعلم احلديثة.

مجموعة من األطفال يقدمون الورود للشيخة فريحة األحمد

السفراء والبعثات املمثلة
للدول في الكويت.
م���ن جانبها ،أش���ارت
الش���يخة بش���اير نايف
الصباح إلى أن الهدف من
احلفل في ظل األوضاع التي
مير بها العالم هو توجيه
رس���الة أمن وس�ل�ام من
أمهات الكويت إلى جميع
األمه���ات في العالم ،الفتة
إلى أن تلك الرس���الة هي
واحدة من الرس���ائل التي
تؤكد أن الكويت دائما ما
تكون سباقة في فعل اخلير
وتوصيل رسائل احملبة إلى
مختلف الدول ،مهنئة جميع

أمهات الكويت والعالم في
تلك املناسبة العزيزة.
بدوره ،أش���اد القاضي
مبوس���وعة غيني���س
لألرق���ام القياس���ية غلني
بولند بالتنظيم الكويتي
لهذه االحتفالية ،مش���يرا
إلى أن الكويت جنحت في
محاولتها إل���ى الوصول
للمرك���ز الثان���ي بتجمع
بشري وصل عدده إلى 459
فردا ،لتأتي بعد جمهورية
الصني احلاصلة على املركز
األول بـ  586فردا ،الفتا إلى
أن املوسوعة حريصة كل
احلرص على تطبيق كل

الشروط واملعايير الالزمة
لتسجيل التجمع واإلجناز
الذي حققته الكويت في هذه
االحتفالية الضخمة.
من جانب���ه ،أكد مدير
عام شركــة فيستا كويت
املنظمـة للحدث أش���رف
مكارم أن الكويت دائما رائدة
في األعمال اإلنسانية في
ظل رعاية صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد
القائد اإلنساني ،وذلك ملا
تترك���ه الكويت وقيادتها
وشعبها من بصمات رائعة
وإنسانية في مختلف دول
العالم.
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