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خالل حضوره توقيع اتفاق شراكة لتمويل األبحاث في «فيلكا»

اليوحة :التعاون الفرنسي  -الكويتي في مجال اآلثار ممتد
الكويت تولي اهتمامًا خاصًا
بالتنقيب عن اآلثار في جزيرة فيلكا
نخلة :الوجود الفرنسي
في جزيرة فيلكا يمتد ألكثر
من  30عامًا
ليفا« :توتال» مهتمة بدعم
األنشطة اإلنسانية والعلمية
وتهتم كذلك بتمويل البحث
العلمي
كتبت سميرة فريمش

استضاف املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في مقر ادارة
االثار واملتاحف في جزيرة فيلكا وفدا من شركة توتال الفرنسية
بحضور االمن العام للمجلس م .علي اليوحة والسفير الفرنسي
ل��دى الكويت كريستيان نخلة بحضور اعضاء البعثة الفرنسية
للتنقيب عن االثار في جزيرة فيلكا ،حيث تم توقيع اتفاق الشراكة
بن شركة توتال واملعهد الفرنسي لاثار للشرق االدنى الذي يقوم
بعمال التنقيب عن االثار في القلعة الهلنستية ومنطقة القصور.
وأعرب نخلة عن شكره العميق لامن العام للمجلس علي اليوحة
ع��ن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ،ك�م��ا ش�ك��ر الصحافين على تغطيتهم ه��ذا
الحدث ،مؤكدا اهتمام فرنسا بالجزيرة ألكثر من  ٣٠عاما مشيدا
ب�ت��وق�ي��ع االت �ف��اق ب��ن ش��رك��ة ت��وت��ال ال�ف��رن�س�ي��ة وامل�ع�ه��د الفرنسي
ل�ل�ش��رق األوس� ��ط ب�خ�ص��وص ت�م��وي��ل األب �ح��اث ال �خ��اص��ة ب�ج��زي��رة
فيلكا.
ب��دوره ،تحدث اليوحة مرحبا بالبعثة الفرنسية والسفير وفريق
توتال مشيدا بالتعاون الفرنسي الكويتي في التنقيب عن االثار،
مشيرا ال��ى ان ه��ذا ال�ت�ع��اون يمتد ال��ى  35ع��ام��ا م�ض��ت ،م��ؤك��دا ان
هناك اتفاقية موقعة مع الجانب الفرنسي للتنقيب عن االثار ،حيث
يقدم الفريق الفرنسي الكويتي تقارير دوري��ة عن نشاط التنقيب
عن االثار.
وق��ال :موضوع التنقيبات االثرية في جزيرة فيلكا موضوع مهم
بالنسبة لنا وه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن البعثات االث��ري��ة امل��وج��ودة مثل
الدانماركية والفرنسية والبعثة البولندية امل��وج��ودة في منطقة
الصبية ،مؤكدا ان البعثة الفرنسية تربطهم معها عاقة وطيدة

�ليوحة يقدم �رشحا ً عن �آثار فيلكا
استمرت ألكثر من  ٣٠سنة.
واضاف اليوحة :بدأنا مع معهد ليون واالن نحن نعمل مع املعهد
ال�ف��رن�س��ي ل�ل�ش��رق األوس� ��ط ب �ب��اري��س ال ��ذي ي �ق��وم بعملية البحث
والتنقيب عن االث��ار واملوقع الهنلستي االغريقي القديم ال��ذي تم
اكتشافه منذ فترة نهاية الخمسينيات من القرن املاضي.
وأك��د ان للبعثة الفرنسية دورا كبيرا في موضوع التنقيب وهي
االن تعمل في منطقة القصور بوسط فيلكا الهمية املوقع الذي
ي�ت�ح��دث ن�ه��اي��ة امل��رح�ل��ة االول ��ى م��ن ال��دول��ة االس��ام�ي��ة اض��اف��ة ال��ى
وج��ود موقعن اخ��ري��ن بهما اث��ار تتحدث ع��ن امل��رح�ل��ة املسيحية
حيث تم اكتشاف كنيستن بفضل البعثة الفرنسية.
وذك ��ر ال�ي��وح��ة ان ال�ك��وي��ت ت�ق��دم ال��دع��م ال�ل��وج�س�ت��ي للبعثة التي
تتكون من  ١٣فردا كما انها ملزمة بتقديم الدعم حتى يصل العدد
ال��ى  ١٥ف��ردا وف��ق االتفاقية املبرمة ب��ن الجانبن ،مشيرا ال��ى ان
الكويت توفر املكان والطيران للباحثن والطرف الفرنسي ومنها
توتال تقدم الدعم النجاز األبحاث الخاصة.
ونفى ان تكون مساهمة توتال في هذا املجال من اجل اكتشافات
ن�ف�ط�ي��ة في ال �ج��زي��رة وان �م��ا ل��دع��م األب �ح��اث وال ��دراس ��ات للبعثة
وه ��ذا م�ه��م الس�ت�ك�م��ال دور ب�ع�ث��ات التنقيب وال�ب�ح��ث ،م�ع��رب��ا عن
ش �ك��ره لشركة ت��وت��ال ل �ه��ذا ال��دع��م الك �ت �ش��اف ال �ت��اري��خ االن�س��ان��ي
والحضاري للمجتمعات التي عاشت على ارض الكويت اكثر من
 ٢٤٠٠سنة.
وشكر اليوحة السفير كريستيان نخلة على حرصه على توقيع
هذه االتفاقية ،خصوصا ان هذه البعثة اص��درت الجزء االول من
كتاب عن القلعة الهليستية قبل سنتن باللغة االنكليزية وجار
ترجمته ال��ى اللغة العربية وك��ذل��ك ك�ت��اب طبع بالفرنسية حول

«توتال» :إدراج موقعي «تل سعيد» و«القصور» ضمن آثار «اليونيسكو»
ق��دم��ت ش��رك��ة ت��وت��ال ال�ف��رن�س�ي��ة م�ن��ذ ع��ام
 2011دع �م��ًا ل�ل�ج�ن��ة ال �ق��ادم��ة م ��ن امل�ع�ه��د
الفرنسي للشرق األوسط ألعمال التنقيب
رك� ��زت ع �ل��ى م��وق �ع��ي اث��ري��ن ه��ام��ن هما
حصن تل سعيد في الجنوب الغربي من
الجزيرة وآثار منطقة قرية القصور.
وأك��دت ال�ش��رك��ة أن دعمها املستمر ينبع
م� ��ن االس � �ت � �م� ��رار وم� ��واص � �ل� ��ة ال � ��دراس � ��ات
العملية والتاريخية للموقعن والغرض

م� ��ن ذل � ��ك إدراج وت� ��دوي� ��ن امل ��وق� �ع ��ن ف��ي
التراث العاملي «اليونيسكو».
وأوضحت الشركة ان قيمة الدعم أكثر من
 10آالف يورو سنويًا ليصل إلى أكثر من
 30ألف يورو ملدة  3سنوات.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،أك��د ال�ب��اح�ث��ون ان ادراج
اآلث � ��ار ض �م��ن ال�ي��ون�ي�س�ك��و خ �ط��ى خ�ط��وة
اي �ج��اب �ي��ة ،ح �ي��ث ت��م ق �ب��ول م �ل��ف ال�ك��وي��ت
وسيتم تحديد موعد لزيارة اخصائين

ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى أه� � ��م ه� � ��ذه اآلث � � � � ��ار ،ك �م��ا
ت�ح��دث��وا ع��ن ال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي تواجههم
أثناء عملية الحفر ،وذلك راجع للعوامل
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ن��اه�ي��ك ع��ن ن�ق��ص ال��دراس��ات
وال� ��وث� ��ائ� ��ق ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال خ �ص��وص��ًا
ان ال �ب �ع �ث��ات م��ا ق �ب��ل ال �غ��زو ل��م ت�س�ل��م أي
م�س�ت�ن��د ع ��ن ه ��ذه اآلث � ��ار وي ��رج ��ع إل ��ى ان
ه��ذه ال��وث��ائ��ق ت��م نهبها م��ن ق�ب��ل ال�ق��وات
العراقية.

البصيري :برنامج
بيئي مشترك بني
الكويت ومصر
ج��دة « -ك��ون��ا» :أعلنت املدير العام
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ب��ال��وك��ال��ة
رج��اء البصيري أم��س ع��ن االتفاق
بن الكويت ومصر على البدء في
وض��ع إط��ار ع��ام لبرنامج تنفيذي
جديد ملذكرة التفاهم بن البلدين
ف � ��ي م � �ج� ��ال ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة
عليها والتي سبق التوقيع عليها
وتنفيذ البرنامج التنفيذي االول
لها .وقالت البصيري في تصريح
ل� � «ك��ون��ا» ان االت �ف��اق ت��م التوصل
إل� �ي ��ه خ � ��ال اج� �ت� �م ��اع ث �ن��ائ��ي ب��ن
وزي��ر النفط ووزي��ر الدولة لشؤون
مجلس األمة رئيس املجلس األعلى
للبيئة الدكتور علي العمير ووزير
ال �ب �ي �ئ��ة امل � �ص ��ري ال ��دك� �ت ��ور خ��ال��د
فهمي ،مشيرة إلى ان االتفاق الذي
س�ي�ج��ري ال �ت��واف��ق ع�ل��ى تفاصيله
ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة سيشتمل على
م �ج��االت ت �ع��اون مهمة يحتاجها
ال �ب �ل��دان ف��ي م �ج��ال ال�ب�ي�ئ��ة بحيث
ي �ت��م م��ن خ��ال �ه��ا ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات
وخصوصا في مجال بناء القدرات
ال��وط�ن�ي��ة .م��ن ج�ه��ة أخ ��رى أش��ادت
ال �ب �ص �ي��ري ب��ال �ن �ت��ائ��ج وال � �ق� ��رارات
ال �ص��ادرة ف��ي خ�ت��ام أع�م��ال ال��دورة
ال� � � �  26مل �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال� �ع ��رب
املسؤولن عن ش��ؤون البيئة التي
عقدت أمس في جدة ،مشيرة إلى أن
االجتماع شهد ص��دور العديد من
القرارات املهمة الهادفة إلى تعزيز
العمل العربي املشترك ف��ي مجال
املحافظة على البيئة .وأوض�ح��ت
املدير العام للهيئة العامة للبيئة
بالوكالة أن االجتماع اتخذ قرارات
ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ق � � ��رارات م��ؤت�م��ر
القمة ال�ع��امل��ي للتنمية املستدامة
وم� � � �ب � � ��ادرة ال �ت �ن �م �ي ��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة وال � �ت ��ي ت��م
تعديل مسماها ليصبح «اإلط ��ار
االستراتيجي للتنمية املستدامة
في املنطقة العربية».

�ل�سفري �لفرن�سي و�ليوحة ووفد �رشكة توتال يف فيلكا
األختام الدنمونية التي تعود الى حوالي  ٤٠٠٠الى  ٥٠٠٠سنة،
اما الجزء الثاني منه سينتهي في شهر يناير املقبل وهو من
اج�م��ل الكتب ح��ول ال�ح�ض��ارة ال�ب��رون��زي��ة خصوصا ان املنطقة
احتوت على اكثر من  ٨٠٠ختم دنموني وهذه األعداد اكبر مما
اكتشف ف��ي البحرين وان اك�ب��ر ختمن ت��م ال�ع�ث��ور عليهما في
الجزيرة من قبل البعثة الدانماركية ،واعتبر تواجد السفير نخلة
مع البعثة لتوقيع العقد مع شركة توتال هو اكبر دعم لعمل هذه
البعثة ما ينم على عاقات البلدين العميقة.
وتحدث اليوحة عن فيلم وثائقي حول الحضارة الهنلستية في
املنطقة سيتم انتاجه في العام املقبل بالتنسيق مع الفرنسين
م��ؤك��دا ان امل ��ادة م��وج��ودة الع ��داد ال�س�ي�ن��اري��و ونتمنى ان ن��رى
هذا الفيلم العام املقبل وعرضه على الشباب الذي يجهل تاريخ
الحضارة في جزيرة فيلكا والتي تعود آلالف السنن.
وحول االستعانة بمخرجن كويتين بدال من فرنسين أوضح
اليوحة ان الخبرة مطلوبة وهناك تفوق لدى الفرنسين في هذا
املجال ومن املمكن ان نستعن بالشباب الكويتي لكسب الخبرة
النتاج األف��ام الوثائقية والفرنسن واف�ق��وا على ه��ذا االم��ر كي
يكون الفيلم كويتيًا  -فرنسيًا وه��ي فرصة لكي يتعلم الشباب
من هذه الخبرات.
وحول عدم تمويل الكويت لهذه األبحاث قال بيننا اتفاق ينص
على اننا ال نمول هذه األبحاث وانما نفتح مجال البحث لهذه
البعثات النها ج��زء م��ن دراستهم وان�ن��ا لديها امكانات تتكفل
ب �ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر واالق ��ام ��ة وت��وف �ي��ر األدوات ال �خ��اص��ة بعمليات
التنقيب والحفر ام��ا الدعم العلمي هم مسؤولون عنه وتوتال
دخلت طرفا لكن وف��ق االتفاقية املبرمة معهم يقدمون دراس��ة

(ت�سوير ه�سام �ليو�سف)

علنية ،معتبرا ان هذه الشراكة حيدة وال يوجد ما يعيبها ،مبينا
ان عملية البحث لديها مواسم وتكتب خالها دراسات وتقارير.
واشار اليوحة الى ان دولة الكويت تولي جزيرة فيلكا اهتماما
كبيرا وهناك فريق متخصص يقوم باعداد ملف كامل عن اثار
فيلكا والتي تضم تنوعا حضاريا متعددا من العصر البرونزي
ال��ى الحضارة الهلتستية الى العصر الحديث م��ا يجعل لهذا
املوقع قيمة عاملية ،وتجري الترتيبات بالتعاون مع اليونيسكو
لوضع اثار فيلكا على قائمة التراث العاملي.
من جانبه قال ليونيل ليفا مدير شركة توتال الكويت ان الشركة
تقدم الدعم للبعثة الفرنسية للتنقيب عن االث��ار في فيلكا في
اط��ار اهتمام الشركة بدعم االنشطة االنسانية والعلمية ،وهي
تهتم بتمويل انشطة البحث العلمي وب�ت��اري��خ املنطقة ضمن
ان�ش�ط��ة متنوعة م��ن امل �ش��روع��ات ف��ي م�ج��ال ال�ت��دري��ب والتعليم
والثقافة والحفاظ على البيئة.
ب��دوره��ا قالت جولي بوترك رئيسة البعثة الفرنسية للتنقيب
عن االث��ار ان البعثة الحالية تعمل منذ  2011في منطقة القلعة
الهلنستية وال �ق �ص��ور ف��ي ف�ي�ل�ك��ا وت ��م ال �ع �ص��ور ع�ل��ى ق�ط��ع من
الفخار اليوناني ف��ي القلعة الهلتستية التي تعود لاسكندر
االكبر باالضافة ال��ى العثور على بقايا كنائس وبعض االث��ار
االسامية في الجزيرة ،مشيرة الى ان تمويل شركة توتال يتيح
للبعثة تطوير البحث العلمي واع ��داد التقارير ب��االض��اف��ة الى
انشاء صفحة على االنترنت حول نشاط البعثة.
وق ��ال ��ت ه �ن��اك ت��رت �ي �ب��ات ب ��ن امل �ع �ه��د ال �ف��رن �س��ي ل �ل �ش��رق االدن ��ى
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب النتاج فيلم وثائقي
طويل عن التنقيبات االثرية في جزيرة فيلكا.

