
محليات
االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢

03

سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو هنأ رئيس بيالروسيا 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
وهنأ رئيس بيالروسيا

رئيس الوزراء بعث ببرقية 
تهنئة إلى رئيس بيالروسيا

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
أليكســندر  الرئيس  إلى 
رئيــس  لوكاشــينكو 
جمهوريــة بيالروســيا 
الصديقة، عبر فيها سموه، 
حفظــه اهللا، عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطنــي لبــالده متمنيا 
سموه، رعاه اهللا، لفخامته 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية بيالروســيا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، في 
قصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 
كما استقبل سموه في قصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالــــد.
 مــن جهة أخــرى، بعث 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد، ببرقيــة 
تهنئة إلى الرئيس أليكسندر 
لوكاشينكو رئيس جمهورية 
بيالروسيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليكســندر لوكاشينكو رئيس 
جمهورية بيالروسيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

«األنباء» تستكشف رحلة اإلنسان عبر العصور في قلعة عاصمة حضارة دملون

املنامة ـ هناء السيد

مازالــت قلعــة البحرين 
حتتفــظ بأســرار تعود إلى 
آالف السنني قبل امليالد، وهي 
تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة 
نظرا الستخدامها كعاصمة 
حضــارة دملــون واحلامية 
البرتغالية وامليناء التجاري، 
ومبنــى ســكني، واملركــز 
الدينــي. ومت بناؤها من تل 
صناعــي يبلغ ارتفاعه (٤٠ 
قدما)، شــكله مستوطنون 
بشريون منذ عام ٢٣٠٠ قبل 
امليــالد حتى القــرن الثامن 
عشــر، أعيد بناؤهــا الحقا 
اليوناني  الطراز  باستخدام 

الروماني.
رئيس مجلس احلوسني 
في مملكة البحرين الشقيقة 
د.محمد احلوسنـــي شـــرح 
لـ «األنباء» تاريخ القلعة الذي 
يعود إلى خمسة قرون مضت 
مضيفا أنه منذ أن مت اإلعالن 
عن اكتشــاف طريــق رأس 
الرجاء الصالح بدأ االلتفاف 
حول القارة األفريقية. ووطئ 
املستعمر البرتغالي بقدميه 
أرض البحرين، تلك اجلزيرة 
املطلة على اخلليج العربي، 
لتبدأ معهــم مرحلة جديدة 
من االستعمار لبالد الشرق، 
لم يكن األمر بالصعوبة التي 
يتخيلونها، فقد كان الشرق 
يعانــي ضعفا في ظل دولة 
خالفة ضعيفة في اسطنبول 

آنذاك.
وأضــاف أن أكثر ما لفت 
انتباه البرتغاليني كان مبنى 
حجريــا ضخمــا ذا اطاللــة 
إستراتيجية كاشفة لساحل 
اخلليج، متنح املتحكم فيه 
القدرة على الســيطرة على 
جزيرة البحرين، وكان ذلك 
املبنى هو «قلعة البحرين» 
أو ما كان يطلق عليها بقلعة 
«دملون»، نسبة إلى حضارة 
عظيمــة قامت فــي جزيرة 

العصور اإلسالمية، أضحى 
هذا املوقــع موضع تنافس 

دولي كبير.
املالحظ في قلعة البحرين 
إنهــا طراز مختلــف عن كل 

من عدة أجزاء ضخمة مت على 
مدى مراحل متتالية، لذا فهو 
يعتبر أحــد املواقع النادرة 
التي تتضمن طبقات أثرية 
متراكمة يعود تاريخها إلى 

املوقع التدريجية خالل القرن 
الـ ١٧ للميالد.

أما عن تاريخ بناء القلعة، 
فذكر أن مرحلة البناء بدأت 
في عهد ملوك مملكة هرمز، 
تلك اململكة التي مت تأسسيها 
في القرن العاشر ميالديا، كان 
مجرد حصن صغير مت بناؤه 
من قبل حكام عرب محليني 
في القرن الرابع عشر امليالدي 
علــى مبــان تعــود لفترات 
مختلفة، وتتكون من أربعة 
أبراج دائرية، في كل زاوية 
برج وبعض الغرف اخلاصة 
بالذخيرة، والغرف اخلاصة 
باجلند، وفي القرن اخلامس 
عشــر قام احلكام احملليون 
بتوسعة القلعة من اخلارج، 
فقاموا ببناء ســور خارجي 
خلــف الســور األصلي، مع 
إضافة أبراج جديدة دائرية 
الشــكل، برجان في وســط 
اجلدار الغربي وبرجان في 
وســط.اجلدارين الشــمالي 

واجلنوبي.
وقـــــــال احلسنــــي إن 

الطــرز املعمارية للحصون 
التي أنشــئت فــي العصور 
الوســطي، فلم يكــن مجرد 
مبنــي حجري ضخم كبقية 
القالع األخري، ولكنه يتكون 

البرونزي  العصــر  أواخــر 
في منطقة اخلليج العربي، 
لتشــهد على املســتوطنات 
البشرية األولى منذ عام ٢٢٠٠ 
قبل امليالد، وانتهت بهجرة 

للحضارة اإلسالمية تأثيرها 
هــي األخــرى علــى قلعــة 
البحرين، ويبدو هذا واضحا 
في اجلهة الشــمالية لسور 
املدينة، حيث يوجد احلصن 
اإلسالمي، والذي يعود تاريخ 
بنائه طيلــة الفترة من ١٠٠ 
ميالدية حتى ١٤٠٠ ميالدية، 
وهو مبني على شكل مربع، 
طول كل ضلع من أضالعه ٥٢ 
متــرا، وفي كل زاوية يوجد 
برج دائــري، وفي منتصف 
كل جــدار بــرج على شــكل 
نصف دائرة، ما عدا اجلدار 
الغربي، فإنه يتوسطه برجان 
على شكل ربع دائرة، حيث 
يشكالن معا املدخل الرئيسي، 
وفي كل برج فتحات للرماية، 
ويتوســطها فنــاء مربــع 
فيــه أربعة ممــرات تتعامد 
وتنفتح على الفناء وتوجد 
بــه مجموعــات كثيــرة من 
الغرف و«مدبسة» لتخزين 
واستخراج عصير التمور، أو 
ما يطلقون علية اسم عصير 

«الدبس».
وأشــار إلــى أن أهميــة 
القلعة ازدادت مؤخرا عقب 
افتتاح متحف يحكي قصة 
التاريخيــة،  املدينــة  تلــك 
متحــف يضم خمس قاعات 
مختلفــة زمنيــا، كل قاعــة 
حتكي عصرا مختلفا عاشته 
شــواطئ اجلزيرة العربية، 
يضــم املتحــف ٥٠٠ قضــة 
أثرية، تعد من أهم املقتنيات 
املستخرجة من املوقع خالل 
احلفريــات األثريــة، حتكي 
لنا احلقــب التاريخية بدءا 
من دملــون وتايلوس حتى 
احلقبــة اإلســالمية، فهناك 
قطــع أثرية توثــق لعملية 
صهر النحاس والبرونز التي 
يعود انطالقها خالل العصر 
احلديدي، وبالتحديد خالل 
الفترة ما بني ٥٥٠ـ  ٥٠٠ قبل 
امليالد، حيــث كان املعدنان 

يستخدمان بكثرة آنذاك.

قلعة البحرين مازالت حتتفظ بأسرار تعود إلى آالف السنني قبل امليالد.. منذ أن أطلق السومريون عليها مدينة الفردوس

د.محمد احلوسني يستعرض تاريخ القلعة ومكوناتها مع الزميلة هناء السيدقلعة «عاصمة حضارة دملون» تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة

القلعة كانت متنح املتحكم فيها القدرة على السيطرة على جزيرة البحرين أحد ممرات القلعة

البحرين وشــرق اجلزيرة 
العربية، وهي منطقة عرفها 
السومريون بأرض الفردوس، 
الفتا إلى أنه عندما اكتشفت 
في خمسينيات القرن املاضي 
جاءت بعثة دمناركية برئاسة 
بيدر فيليم جلوب وجيفري 
بيبــي، ثم أصبحــت موقعا 
رئيســيا لبحــوث البعثــة 
األثرية الفرنسية وحفرياتها، 
وقد عثر داخلهــا على أدلة 
تثبت أنها كانت موقعا سكنيا 
فــي الفترة املمتــدة من عام 
٢٣٠٠ قبل امليالد وحتى القرن 

الثامن عشر.
وقال احلوسني: إن القلعة 
تقــع فــي ضاحية الســيف 
إحــدى ضواحــي العاصمة 
البحرينيــة املنامــة، والتي 
بنيت علي أطرافها الشرقية 
قلعة البحرين، أهم محطات 
التبــادل التجــاري بني بالد 
فارس وبالد ما بني النهرين، 
العربية  وشــرق اجلزيــرة 
وآســيا الوســطى ومنطقة 
الهنــدوس، وخــالل  وادي 

الكويت تتعاطف مع إيران 
جراء زلزال «هرمزكان»

رئاسة األركان
 تدعو املواطنني املكلفني 

للتسجيل باخلدمة العسكرية

أعربت وزارة اخلارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها 
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جراء الهزة األرضية 
املدمرة التي ضربت محافظة هرمزكان جنوب إيران والتي 

أدت إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص.
وتتقدم الكويت بخالص التعازي وصادق املواساة إلى 
اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية قيادة وحكومة وشعبا 
وإلى أسر الضحايا، معربة عن متنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

عبدالهادي العجمي

 دعت رئاســة األركان العامة للجيش الكويتي املواطنني 
إلى االلتزام بالتسجيل في اخلدمة الوطنية العسكرية خالل 

مدة أقصاها ٦٠ يوما ممن بلغ سن ١٨ عاما.
وقالت رئاســة األركان في بيان صحافــي أمس إن املادة 
الثانية من القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن كل كويتي 
من الذكور أمت ســن الـ ١٨ عاما عليه أن يبادر بالتسجيل في 
اخلدمة خالل مدة أقصاها ٦٠ يوما جتنبا للمساءلة والعقوبات 

املقررة بقانون اخلدمة الوطنية.
وأوضحت أن التسجيل باخلدمة الوطنية العسكرية عبر 
املوقع اإللكتروني للهيئة www.kns.gov.kw على أن يتم بعد ذلك 
استكمال املستندات املطلوبة في مراكز التسجيل باحملافظات.

عمادي: استعدادات كبيرة تقوم بها السعودية
لتمكني احلجاج من أداء مناسكهم بسهولة ويسر

أسامة أبوالسعود

التقــى رئيس بعثة احلج 
الكويتية م.فريد عمادي بنائب 
وزير احلج والعمرة السعودي 
د.عبدالفتاح مشاط أمس في 
مقر وزارة احلج الســعودية 
مبكــة املكرمة، حيــث ناقش 
العديــد مــن املوضوعات في 

مجال احلج والعمرة.
خــالل  عمــادي  وأشــاد 
اللقاء باجلهود الكبيرة التي 
تقدمها حكومة خادم احلرمني 
الشــريفني لضيوف الرحمن 
حجاج بيــت اهللا احلرام في 
موســم احلج والتســهيالت 
الكثيــرة التي توفرهــا لهم، 
إضافة إلى ما تقوم بها وزارة 
احلج السعودية حتى يتمكن 
أداء  الرحمــن مــن  ضيــوف 
مناسكهم بكل يسر وسهولة 
ودون وجــود أي عوائــق، 
موضحــا ان اجلميــع يلمس 
تلك اجلهود بدءا من الوصول 
إلــى املطــار والتنظيم املميز 
واالنتشار األمني الذي يساعد 
احلجاج في أداء املناســك في 

بعــد أن مت توفير كل شــيء 
للحجــاج وشــحذت اململكــة 
كل طاقاتها وجهودها خلدمة 
حجــاج بيــت اهللا احلــرام، 
متمنيا أن يكون هذا املوســم 
ناجحــا بامتياز كما حدث في 
الســنوات املاضية وأن يعود 
جميــع احلجاج إلــى بالدهم 

ساملني غامنني.
وفي الســياق ذاته، أبدى 

اهللا تعالى، وذلك بهدف توفير 
أقصى سبل الراحة للحمالت 
وحلجاج الكويت، موضحا ان 
ما نشــاهده مــن عمل دؤوب 
يؤكد أن الفرق املشــاركة في 
البعثــة تعمــل كلهــا بتفاهم 
وتناســق كبيــر ويرجع ذلك 
إلى اخلبرة التي اكتسبتها في 
هذا املجال فضال عن التعاون 
والعمل املســتمر فــي البعثة 

لفترة ليست قصيرة.
وتابــع: ما أثلــج صدري 
وأسعدني كثيرا أن املجتمعني 
أكدوا استعدادهم التام ملوسم 
حج هذا العام، وثقتهم الكبيرة 
في مواصلــة حتقيق النجاح 
واستقبال ضيوف الرحمن من 
الكويت، وأنهم على استعداد 
اخلدمــات  جميــع  لتقــدمي 
إلى  الالزمة للحجاج، مشيرا 
أنه اســتمع إلى شرح مفصل 
من كل فريــق في البعثة عن 
التي  التجهيزات والترتيبات 
مت القيام بها وأن جميع األمور 
لدى كل الفرق واللجان تسير 
وفق ما مت التخطيط له، وهذا 
ما يجعلنا نؤكد على جاهزية 

البعثة كلها ومن دون استثناء 
للمرحلة املقبلة.

وذكــر ان بعثــة احلــج 
الكويتيــة لن تألــو جهدا في 
تقدمي كل الدعم جلميع الفرق 
واللجان وتذليل الصعوبات 
التي قد تواجهها من أجل خدمة 
احلجاج واحلمالت الكويتية، 
الســيما أن هــذه البعثة كان 
الهدف األساسي منذ إنشائها 
هو خدمة احلجيج وتســهيل 
األمــور عليهم حتــى ميكنهم 
أن يؤدوا املناسك من دون أي 
مشاكل أو عقبات، ونحن جئنا 
خلدمة حجاج الكويت وعلينا 
جميعا ومن دون استثناء أن 
نكون على قدر هذه املسؤولية 
امللقــاة على عاتقنا، حيث ان 
خدمة احلجاج شرف عظيم، 
السيما في هذه األيام املباركة، 
داعيــا إلى ضــرورة االلتزام 
باللوائــح واألنظمــة املطبقة 
في اململكة العربية السعودية 
واملســاهمة في إجناح موسم 
احلــج لهذا العــام الذي يأتي 
بعد توقف سنتني عن حجاج 

اخلارج.

عمادي اطمئنانه لسير العمل 
فــي البعثــة نتيجــة للعمل 
املتواصل  الــدؤوب واجلهــد 
من قبل جميع الفرق واللجان 

املشاركة في البعثة.
وقال عمادي عقب ترؤسه 
االجتماع الذي عقده مع رؤساء 
فرق وجلان البعثة إن جميع 
الفرق واللجان تعمل كخلية 
نحل من دون كلل أو ملل بفضل 

ناقش العديد من املوضوعات مع نائب وزير احلج والعمرة السعودي

م.فريد عمادي خالل لقائه نائب وزير احلج والعمرة السعودي د.عبدالفتاح مشاط

جو من األمن واالستقرار عالوة 
على اجلهود األخرى املبذولة 
في املشاعر املقدسة التي وفرت 
للحمــالت والبعثات العربية 
واإلسالمية جميع احتياجاتهم.
االســتعدادات  إن  وقــال 
املبكرة للمملكة ملوسم احلج 
أتت بثمارهــا بدليل التنظيم 
املميز في كل شيء، مما جعل 
األمور كلها تسير في سهولة 

كانت القلعة موقعًا سكنيًا في الفترة من عام ٢٣٠٠ قبل امليالد حتى القرن الـ ١٨ احلوسني لـ«األنباء»: املجالس األهلية في البحرين مثل الديوانيات في الكويت
أهمية القلعة ازدادت مؤخرًا عقب افتتاح متحف يحكي قصة تلك املدينة التاريخيةمتحف القلعة يضم ٥٠٠ قطعة أثرية ويتكون من خمس قاعات مختلفة زمنيًا


