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 «فيلكا».. تاريخ عريق يعود لثالثة آالف عام ق.م

 وفد من الجيش اطلع على األجهزة المستخدمة 
في الوقاية من أسلحة الدمار الشامل

 تتميز جزيرة فيلكا أو كما يطلق عليها تاريخيا 
«ايكاروس» بتاريخ عريــــق موغل في القدم يعود 
لثالثة آالف عام قبل امليالد، وكانت محطة أساسية 
لالسكندر االكبر املقدوني ومحطة جتارية مهمة على 
الطريق البحري بني حضارات بالد ما بني النهرين 
واحلضارات املنتشرة على ساحل اخلليج العربي.

  وقــــال مراقب اآلثار في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلثار سلطان الدويش لـ «كونا» أمس إن 
أعمال املســــح والتنقيب األثرية في اجلزيرة بدأت 
عام ١٩٥٨ عن طريق البعثة األثرية الدمناركية التي 
انطلقت من البحرين مرورا بقطر ثم الكويت واستمرت 
حتى عام ١٩٦٣ ومتت عمليات التنقيب والبحث في 

جنوب غرب اجلزيرة.
  وأضاف الدويش ان عمل هذه البعثة في جزيرة 
فيلكا شمل أربعة مواقع أثرية أولها «تل سعد»، حيث 
مت الكشف عن مدينة دملونية ترجع الى األلف الثاني 
قبل امليالد عبارة عن مجموعة مســــاكن يتوسطها 

معبد اإلله (انزاك) إله دملون.
  وأوضح انه اكتشفت في املوقع الثاني 

قلعة اغريقية تعــــود للقرن الثالث 
قبل امليالد وكشف وسط القلعة 

عن معبدين وقصر وورشــــة 
تابعة له، وأخيرا موقع دار 
الضيافة، وهو منزل يتكون 
من ١٢ غرفة تتوسطه باحة 
أرخ العائدة للقرن الثالث 

قبل امليالد.
  وذكر انــــه توالت بعد 
التنقيب في  ذلك بعثــــات 

اجلزيرة ففي عام ١٩٧٣ بدأت 
البعثة األميركية في (جامعة 

جون هوبكنز) عملها ثم البعثة 
االيطالية في (جامعة فينيســــيا) 

عام ١٩٧٦ ومن ثم البعثة الفرنســــية 
التي بدأت عملها عام ١٩٨٣ وهي مستمرة في 

عملها الى اآلن.
  وبّني ان آخر البعثات كانت البعثة السلوفاكية التي 
عملت في موقع اخلضر شمال اجلزيرة التي كشفت 

عن مستوطن يرجع لأللف الثاني قبل امليالد.
  وقال الدويش ان أرض الكويت تقع ضمن مملكة 
دملون القدمية التي كانت تشــــمل الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية وجزيرتي البحرين وفيلكا وتتركز 

فيها املستوطنات الكبرى حلضارة دملون.
  وأوضح أن أهم البقايا املعمارية في هذه اجلزيرة 
هي املدينة الدملونية التي حتتوي على وحدات سكنية 
ومعابد، خصوصا معبد اإلله أنزاك كبير آلهة دملون 
واملعبد املربع واألفران الفخارية لشي الفخار وقصر 

احلاكم وميناء اخلضر.
  ورأى انه يحتمل ان تكون فيلكا بالفعل جزيرة 
«سيدورى»، وان كان األمر كذلك، فذلك يفسر وجود 
احلرم في اجلزيرة وســــمعتها كمكان مقدس لاللهة 

وهي السمعة التي متتعت بها طويال.

  وذكر ان حضارة دملون كانت تشمل فيلكا والبحرين 
وساحل شرق اجلزيرة العربية، كما أشارت نتائج 
الكشف األثري في فيلكا الى وجود مستوطنة تعود 
أللفي عام قبل امليالد تقريبا، وتبني ان املنطقة السكنية 
في تل ســــعد كانت معاصرة للطبقات السكنية في 

جزيرة البحرين.
  وقال انه يوجد وسط تل سعد معبد االله انزاك 
كبير آلهة دملون وهو مربع مكشوف عثر فيه على 
ثالث مذابح وفي الوسط خمسة أعمدة مكعبة وفي 
املنطقة اجلنوبية من تل سعد توجد البيوت السكنية 
مبنية باحلجارة التي توجد في ساحل اجلزيرة وعثر 
فيها على قطع كثيرة من النحاس وجرار ومجموعة 
من األختام املصنوعة من احلجر الهش على ظهرها 

املدبب ثالثة خطوط متوازية.
  وعن بقية املكتشفات في اجلزيرة بني انه اكتشف 
في اجلزيرة أكثر من ٦٥٠ ختما أغلبها أختام دملون 
دائرية الشكل اســــتخدمت للتعرف على املمتلكات 
الشــــخصية وختم املقتنيــــات الثمينة حلفظها من 
الســــرقة وكذلك ختم العقود والبضائع 

التجارية.
  وأضاف ان مواضيع الزخرفة 
التي حفرت على األختام تتنوع 
بني اخلطــــوط واألشــــكال 
البســــيطة  الهندســــية 
واملشاهد الطبيعية ورسوم 

األشخاص واحليوانات.
  وأشار الدويش الى أن 
مراكــــز احلضارة تركزت 
في جزيــــرة فيلكا باجلزء 
اجلنوبي الغربي وتعاقبت 
على اجلزيرة فترات سكنية 
منذ ألفي عام قبل امليالد وحتى 
عام ١٢٠٠ قبل امليالد، حيث يظهر 

موقع قصر احلاكم في اجلزيرة.
  وحتدث عن العثور على فخاريات حمراء 
تعرف باســــم فخاريات دملون املبكرة أو فخاريات 
بربار تشابه تلك املوجودة في قلعة البحرين وعلى 
مبنى كبير يسمى باسم قصر احلاكم كانت مقدمته 
حتتوي على غرف تســــتخدم لالستقبال واإلدارة، 
وفي اخللف يوجد القسم السكني ويتكون من فناء 
حتيط بهه غرف استخدمت للسكن والتخزين حيث 
يوجد مستودع مليء بجرار تخزين متوسطة احلجم 

وصل عددها الى ٧٠ جرة.
  وقال انه قرب قصر احلاكم وجدت أحواض لصهر 
املعادن بينمــــا يقع ميناء اخلضر األثري في اجلهة 
الشمالية الغربية ويطل على ميناء طبيعي ويعتبر 

امليناء الرئيسي للجزيرة.
  وأضاف الدويش ان أعمال التنقيب األثري كشفت 
عن جزء من مستوطنة بنيت أسسها من احلجارة أما 
جدرانها فيحتمل أنها بنيت من الطني ويشكل تقاطع 
اجلدران غرفا سكنية كشف داخلها عن مجموعة من 

جرار التخزين. 

الفنية  للخبرات واملعلومـــات 
الوطني واجليش  بني احلرس 
الكويتي ملا يصب في مصلحة 
الكويت ورفعة شـــأنها في ظل 

القيادة احلكيمة. 

املطروحة واحللول عند التعرض 
ألي طارئ، ال قّدر اهللا.

  وتأتي هذه الزيارة انطالقا من 
التعاون والتنسيق لعقد متارين 
وتدريبات مســـتقبلية وتبادل 

 في إطار التعاون املشـــترك 
والتنسيق بني احلرس الوطني 
ووزارة الدفاع قام آمر مديرية 
الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
باجليش العقيد ركن عبداللطيف 
العنزي بزيارة ميدانية برفقة 
الدفاع  وفد مرافق له لوحـــدة 

الكيماوي باحلرس الوطني.
  حيـــث كان فـــي اســـتقبال 
الوفد الزائر العقيد ركن ســـعد 
احلجـــرف آمر وحدة اإلســـناد 
القتالي باحلرس الوطني والعقيد 
فالح غشام ناصر ركن عمليات 
وتدريب وحدة اإلسناد القتالي 
والرائد م.فواز العرادة آمر وحدة 

الدفاع الكيماوي.
  ومت خـــالل الزيـــارة تقدمي 
إيجاز عام عن مهام ودور وحدة 
الكيمـــاوي واألجهزة  الدفـــاع 
واملعدات املستعملة في عمليات 
التطهير والوقاية من أســـلحة 
الدمار الشامل والسيناريوهات 

 مواقع أثرية في فيلكا 

 وفد اجليش خالل الزيارة 

 الوفد يطلع على األجهزة املستخدمة في الوقاية من أسلحة الدمار الشامل 

 دعا إلى منح المزيد من الحرية لوسائل اإلعالم

 اتحاد الصحافيين العرب: تراجع ملحوظ 
  في احترام الحريات في معظم الدول العربية

 مسقط -كونا: شدد احتاد الصحافيني العرب على ضرورة 
قيام احلكومات العربية باحترام احلريات الصحافية ومنح 
وســــائل اإلعالم املزيد من مساحة احلرية بشرط ان تلتزم 
باملســــؤولية، ومتت في االجتماع الــــذي عقد يومي األحد 
واالثنني في العاصمة العمانية مســــقط مناقشة الكثير من 
األمور املتعلقة بالنقابات واجلمعيات الصحافية في الدول 

العربية.
  وكانت اجتماعات االحتاد قد افتتحت بفندق قصر البستان 
بحضور وزير الدولة للشؤون اخلارجية في سلطنة عمان 
يوســــف بن علوي عبداهللا ومستشار الشــــؤون الثقافية 
عبدالعزيز الرواس وعدد من كبار املسؤولني والسفراء في 
الســــلطنة. وقد مثل الكويت في االجتماعات احمد يوسف 
بهبهانــــي بصفته نائب رئيس احتــــاد الصحافيني العرب 
وفيصل القناعي بصفته رئيس وفد الكويت وعدنان الراشد 
عضو الوفد، باالضافة الى بقية اعضاء مجلس ادارة جمعية 
الصحافيني الكويتية فاطمة حســــني العيسى وعبداحلميد 

الدعاس وجاسم كمال ودهيران أبا اخليل.
  وترأس االجتماعات إبراهيم نافع وبحضور األمني العام 

مكرم محمد ونواب الرئيــــس واعضاء االحتاد وممثلني لـ 
٢٠ جمعية ونقابة عربية. وطالب فيصل القناعي بتفعيل 
االقتراح اخلاص بتنظيم مسابقة للصحافيني العرب على 
جوائــــز احتاد الصحافيني العرب التي تبرع بقيمتها أحمد 
يوسف بهبهاني العام املاضي وتبلغ ٥٠ ألف دوالر، وتساءل 
القناعي عن السبب في جتميد االقتراح على الرغم من توفر 
التمويل، مشددا على ضرورة البدء في خطوات تنفيذ هذا 
املشــــروع املهم. وأعلن ممثل العراق مؤيد الالمي عن تبرع 
نقابة الصحافيني العراقيــــة مببلغ ٥٠ ألف جنيه مصري، 
اضافة الى التكفل بتأثيث مقر النقابة الفلسطينية من اجهزة 
ومعدات، كما وجه الالمي الدعوة ألعضاء األمانة العامة لعقد 

اجتماعهم املقبل في بغداد ومتت املوافقة عليه.
  ومتت مناقشة التقرير اخلاص بأوضاع احلريات الصحافية 
في الدول العربية ومتت اإلشارة الى عدم توافر املعلومات 
الكافية من بعض الــــدول، ومتت مطالبة احلكومات مبنح 
مساحة كافية من احلرية للصحافيني ووسائل اإلعالم مع 
مالحظة التراجع امللحوظ في مجال احلريات الصحافية في 

بعض الدول العربية.

  بــــدوره أكد عضــــو جمعية الصحافيــــني، نائب رئيس 
التحرير الزميل عدنان الراشــــد امس ان سلطنة عمان هي 
أول دولة خليجية حتتضن االجتماع الدائم الحتاد الصحافيني 
العرب. وقال الراشــــد في تصريح صحافي خالل مشاركته 
في االجتماعات «انه البد من كلمة شــــكر ألهلنا في سلطنة 
عمان وزمالئنا في جمعية الصحافيني العمانية والوســــط 
اإلعالمي العماني على التحضير واملبادرة بالدعوة». واضاف 
«ان املواضيع املدرجة التي ســــتناقش في االجتماع جيدة 
ونتوقع ان تكون التوصيات عند طموح اإلنسان اخلليجي 
والعربي بشكل عام»، متمنيا ان تكون للشباب العربي حصة 
من هذه القرارات والتوصيات ملا متثله هذه الشــــريحة من 
أهمية وان يكون للنقابات واجلمعيات الصحافية دور في 
وضع األســــس والقوانني والتشــــريعات اخلاصة باإلعالم 

مبختلف أنواعه، السيما اإلعالم اإللكتروني.
  وأوضح «ان الصحافــــة اخلليجية بحاجة الى مراجعة 
دائمة ملكوناتهــــا وأدائها وان بعض النقابات العربية التي 
تعانــــي أوضاعا قد تكون صعبة ال يجــــوز ان نحملها كل 

مسؤولية التعثر». 

 الراشـد: الصحافـة الخليجيـة بحاجـة لمراجعـة دائمـة لمكوناتهـا وأدائهـا

 فيصل القناعي وعدنان الراشد في االجتماع  أحمد بهبهاني وإبراهيم نافع على املنصة 


