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خالل استضافته ضمن سلسلة محاضرات متحف البحرين الوطني رئيس البعثة األثرية 
 الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

  

 

 

 

سةةةةةة بم  /  نةةةةةةا / بةةةةةةاب الةةةةةةالبع   ااةةةةةة  لعم ةةةةةةا ا   ةةةةةةا  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة   12المنامةةةةةة   ةةةةةة  

ا ة "بةةةةةةااإع " يةةةةةةيا   ةةةةةة  ال ةةةةةة نا  ال ةةةةةةان  الف نسةةةةةةا  لةةةةةةار ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا       ةةةةةة
ر زإةةةةةة      الممإلةةةةةة  ميةةةةةةلإ   ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار  عال الةةةةةةا ب ةةةةةةب المةةةةةةايا اعاىةةةةةةا ا اسةةةةةةب نا اا

ر    المنط   عامباااار لإ  ا ة الالمعنا  السا   . ر ىاما    ا اا
 

جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ب اامةةةةةةس الم ا ةةةةةة ة ال  ا ةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
عا البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  اللاصةةةةةة   جيةةةةةة

ا سةةةةة عا الما ةةةةة ر عالبةةةةة  بناعلةةةةة  ارلبيةةةةةا ا  ا   اةةةةة  ا لاةةةةة ة  ةةةةة  م  ةةةةة ة بةةةةةااإع   ةةةةة  منط ةةةةة  
 م.2021م ع2017  ع صا ع ما  ا  زام  

 
م مةةةةة  لةةةةةيب ع يةةةةةا  ا.  ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة       ةةةةةا ة بةةةةةااإع  املةةةةة  الب ةةةةة    زإايةةةةةا  يةةةةةلب زةةةةةا

ر    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم  يةةةةةةماب الممإلةةةةةة  اليةةةةةة   1المةةةةةةاا  ر مع ةةةةةة ا
جعانةةةةةم ىامةةةةة  مةةةةة  بةةةةةا ا. ع لااةةةةة  بإةةةةة  ال  ةةةةةا ة. عنةةةةةع    لةةةةة     البةةةةةب اثيةةةةة  زإةةةةة  يةةةةةلب بةةةةةب 

ا ر عا بفازةةةةةةس ال ةةةةةةال  ابةةةةةة اع   ةةةةةةا   70اا ةةةةةة   صةةةةةةها  ا إةةةةةة  بطةةةةةة   ا بصةةةةةة    مبةةةةةةا  ع  4مبةةةةةة ر
ا. 4.5  مب ر
 
 ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر  ةةةةعب الميةةةة عار  اةةةةا  يةةةةا  زإةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةا ب ا ةةةة  عبنةةةةاعب ا.  

ر  ةةةةة  المعبةةةةةعر عبةةةةةم البن اةةةةةم زةةةةة  ن ةةةةةع  70 ا منيةةةةةا  يةةةةةلب لامةةةةةب عا اسةةةةةبيا مةةةةة   40ب ةةةةة ار م ناةةةةةا ب ةةةةة ر
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ةةةةا  ةةةةع  ال ااةةةةا مةةةة  ىةةةة   ال  ةةةةع   ج  ر  ةةةة  ا  ةةةةا  ال اعلعجاةةةة . عبةةةةا ع  ر مبلصصةةةةا ب ةةةةب   اةةةةل ا ةةةةم زالمةةةةا
 –عىةةةةةة  زيمةةةةةة  ب إاااةةةةةة  لإملانةةةةةة  ارجبمازاةةةةةة  ال الاةةةةةة   -ة المسةةةةةةط   بةةةةةةب  مإةةةةةة  مهطةةةةةة   ال جةةةةةةا 

  ا م  ال   ااب زإ   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع. 
 

عبةةةةةةاب ا.  ااةةةةةة     ىةةةةةة   ال  ةةةةةةع  ب   ةةةةةة  ل ماةةةةةةا  نيةةةةةةم مبلةةةةةة  ة عللةةةةةة  لاسةةةةةة  ممنيجةةةةةة ر  ر    
الط ةةةةةةع   البةةةةةةة  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عال إةةةةةة  البةةةةةة  ب سةةةةةةةبلام  ةةةةةة  

  اةةةةةة  سةةةةةةإام  بيةةةةةةا   لةةةةةة     بةةةةةةا ا. المعبةةةةةةع ا ةةةةةةعا  لةةةةةة  الفبةةةةةة ة  ةةةةةةا  ال ةةةةةة نا  ا عب ب ةةةةةةب المةةةةةةايا 
عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا ر عبالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  زةةةةةةةااا  عط ةةةةةةةع  الةةةةةةةا   لةةةةةةةيب الفبةةةةةةة ة اليإنسةةةةةةةبا  
 ةةةةة  ال  ةةةةة ا . عاسةةةةةبا   بةةةةةا ير    عجةةةةةعا زةةةةةاا ل اةةةةة  مةةةةة  يةةةةةثااا  لةةةةةا  ال صةةةةة  ال  عنةةةةةع   ةةةةةا  

 ب ةةةةةة   مةةةةةة ار م اةةةةةة ارر عمةةةةةة  الم بمةةةةةةب    الةةةةةةع   يةةةةةةا ة  لةةةةةة  عجةةةةةةعا م  ةةةةةة ة  ع مسةةةةةةبعطن  ال  ةةةةةةع  ا
ر ب   المعبع ا عا با اليا  ل   عال  زص  المع .   ل   ب َاما

 
ىةةةةة ا عبسةةةةةبم  سإسةةةةةإ  الم ا ةةةةة ا   بةةةةة  نيااةةةةة  يةةةةةي  سةةةةة بم   الجةةةةةا    اةةةةةا بسب ةةةةةا  ل ةةةةة اخ 

اطاناةةةةةة  عالانما لاةةةةةة  عالف نسةةةةةةا  عمبلصصةةةةةةا  مةةةةةة  ال   ةةةةةةا  البن اةةةةةةم ال الماةةةةةة  عالم إاةةةةةة  عىةةةةةة  ال  
عالاا اناةةةةةةةة  عال   اناةةةةةةةة . عاملةةةةةةةة  لإجميةةةةةةةةع  البسةةةةةةةةجاب ل  ةةةةةةةةع  الم ا ةةةةةةةة ة مةةةةةةةة  لةةةةةةةةيب مةةةةةةةةبخ 
ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبما ة زإةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .www.culture.gov.bh عا  ا 
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 
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ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 

كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

  www.culture.gov.bh اة بمارة  ل  الموقع اإللةبرسني لهي ة البحرين للثاافة سا ثار

ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15فيااااااوم 

 ااااااببمبر فيااااااادام  22حااااااوت ا ثااااااار الباريخيااااااة فااااااي موقااااااع مسااااااار اللؤلااااااؤ بمدي ااااااة المحاااااارا   أمااااااا يااااااوم 

الباحاااااا  مصاااااااف   اااااالما  ماااااان فريااااااخ ا ثااااااار البحري ااااااي محا اااااارة حااااااوت نبااااااائ  الب ايباااااااق األثريااااااة 

 اااااببمبر  29ق يةاااااو  ياااااوم فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

مااااااع الاااااادكبور ما اشااااااي يبااااااي ماااااان البعثااااااة األثريااااااة اليابانيااااااةو حياااااا  يبحااااااد  حااااااوت مباااااارسا سا   

 .السي  األثر 
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 

ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 
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كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

 www.culture.gov.bh اة ااااابمارة  لااااا  الموقاااااع اإللةبرسناااااي لهي اااااة البحااااارين للثاافاااااة سا ثاااااار

. 

ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15فيااااااوم 

 ااااااببمبر فيااااااادام  22حااااااوت ا ثااااااار الباريخيااااااة فااااااي موقااااااع مسااااااار اللؤلااااااؤ بمدي ااااااة المحاااااارا   أمااااااا يااااااوم 

الباحاااااا  مصاااااااف   اااااالما  ماااااان فريااااااخ ا ثااااااار البحري ااااااي محا اااااارة حااااااوت نبااااااائ  الب ايباااااااق األثريااااااة 

 اااااببمبر  29ق يةاااااو  ياااااوم فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

مااااااع الاااااادكبور ما اشااااااي يبااااااي ماااااان البعثااااااة األثريااااااة اليابانيااااااةو حياااااا  يبحااااااد  حااااااوت مباااااارسا سا   

 .السي  األثر 
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سةةةةةة بم  /  نةةةةةةا / بةةةةةةاب الةةةةةةالبع   ااةةةةةة  لعم ةةةةةةا ا   ةةةةةةا  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة   12المنامةةةةةة   ةةةةةة  

ا ة "بةةةةةةااإع " يةةةةةةيا   ةةةةةة  ال ةةةةةة نا  ال ةةةةةةان  الف نسةةةةةةا  لةةةةةةار ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا       ةةةةةة
ر زإةةةةةة      الممإلةةةةةة  ميةةةةةةلإ   ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار  عال الةةةةةةا ب ةةةةةةب المةةةةةةايا اعاىةةةةةةا ا اسةةةةةةب نا اا

ر    المنط   عامباااار لإ  ا ة الالمعنا  السا   . ر ىاما    ا اا
 

جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ب اامةةةةةةس الم ا ةةةةةة ة ال  ا ةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
عا البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  اللاصةةةةةة   جيةةةةةة

ا سةةةةة عا الما ةةةةة ر عالبةةةةة  بناعلةةةةة  ارلبيةةةةةا ا  ا   اةةةةة  ا لاةةةةة ة  ةةةةة  م  ةةةةة ة بةةةةةااإع   ةةةةة  منط ةةةةة  
 م.2021م ع2017  ع صا ع ما  ا  زام  

 
م مةةةةة  لةةةةةيب ع يةةةةةا  ا.  ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة       ةةةةةا ة بةةةةةااإع  املةةةةة  الب ةةةةة    زإايةةةةةا  يةةةةةلب زةةةةةا

ر    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم  يةةةةةةماب الممإلةةةةةة  اليةةةةةة   1المةةةةةةاا  ر مع ةةةةةة ا
جعانةةةةةم ىامةةةةة  مةةةةة  بةةةةةا ا. ع لااةةةةة  بإةةةةة  ال  ةةةةةا ة. عنةةةةةع    لةةةةة     البةةةةةب اثيةةةةة  زإةةةةة  يةةةةةلب بةةةةةب 

ا ر عا بفازةةةةةةس ال ةةةةةةال  ابةةةةةة اع   ةةةةةةا   70اا ةةةةةة   صةةةةةةها  ا إةةةةةة  بطةةةةةة   ا بصةةةةةة    مبةةةةةةا  ع  4مبةةةةةة ر
ا. 4.5  مب ر
 
 ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر  ةةةةعب الميةةةة عار  اةةةةا  يةةةةا  زإةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةا ب ا ةةةة  عبنةةةةاعب ا.  
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ر  ةةةةة  المعبةةةةةعر عبةةةةةم البن اةةةةةم زةةةةة  ن ةةةةةع  70 ا منيةةةةةا  يةةةةةلب لامةةةةةب عا اسةةةةةبيا مةةةةة   40ب ةةةةة ار م ناةةةةةا ب ةةةةة ر
ةةةةا  ةةةةع  ال ااةةةةا مةةةة  ىةةةة   ال  ةةةةع   ج  ر  ةةةة  ا  ةةةةا  ال اعلعجاةةةة . عبةةةةا ع  ر مبلصصةةةةا ب ةةةةب   اةةةةل ا ةةةةم زالمةةةةا

 –عىةةةةةة  زيمةةةةةة  ب إاااةةةةةة  لإملانةةةةةة  ارجبمازاةةةةةة  ال الاةةةةةة   -ة المسةةةةةةط   بةةةةةةب  مإةةةةةة  مهطةةةةةة   ال جةةةةةةا 
  ا م  ال   ااب زإ   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع. 

 
عبةةةةةةاب ا.  ااةةةةةة     ىةةةةةة   ال  ةةةةةةع  ب   ةةةةةة  ل ماةةةةةةا  نيةةةةةةم مبلةةةةةة  ة عللةةةةةة  لاسةةةةةة  ممنيجةةةةةة ر  ر    

الط ةةةةةةع   البةةةةةةة  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عال إةةةةةة  البةةةةةة  ب سةةةةةةةبلام  ةةةةةة  
  اةةةةةة  سةةةةةةإام  بيةةةةةةا   لةةةةةة     بةةةةةةا ا. المعبةةةةةةع ا ةةةةةةعا  لةةةةةة  الفبةةةةةة ة  ةةةةةةا  ال ةةةةةة نا  ا عب ب ةةةةةةب المةةةةةةايا 
عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا ر عبالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  زةةةةةةةااا  عط ةةةةةةةع  الةةةةةةةا   لةةةةةةةيب الفبةةةةةةة ة اليإنسةةةةةةةبا  
 ةةةةة  ال  ةةةةة ا . عاسةةةةةبا   بةةةةةا ير    عجةةةةةعا زةةةةةاا ل اةةةةة  مةةةةة  يةةةةةثااا  لةةةةةا  ال صةةةةة  ال  عنةةةةةع   ةةةةةا  

 ب ةةةةةة   مةةةةةة ار م اةةةةةة ارر عمةةةةةة  الم بمةةةةةةب    الةةةةةةع   يةةةةةةا ة  لةةةةةة  عجةةةةةةعا م  ةةةةةة ة  ع مسةةةةةةبعطن  ال  ةةةةةةع  ا
ر ب   المعبع ا عا با اليا  ل   عال  زص  المع .   ل   ب َاما

 
ىةةةةة ا عبسةةةةةبم  سإسةةةةةإ  الم ا ةةةةة ا   بةةةةة  نيااةةةةة  يةةةةةي  سةةةةة بم   الجةةةةةا    اةةةةةا بسب ةةةةةا  ل ةةةةة اخ 

اطاناةةةةةة  عالانما لاةةةةةة  عالف نسةةةةةةا  عمبلصصةةةةةةا  مةةةةةة  ال   ةةةةةةا  البن اةةةةةةم ال الماةةةةةة  عالم إاةةةةةة  عىةةةةةة  ال  
عالاا اناةةةةةةةة  عال   اناةةةةةةةة . عاملةةةةةةةة  لإجميةةةةةةةةع  البسةةةةةةةةجاب ل  ةةةةةةةةع  الم ا ةةةةةةةة ة مةةةةةةةة  لةةةةةةةةيب مةةةةةةةةبخ 
ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبما ة زإةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .www.culture.gov.bh عا  ا 
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سةةةةةة بم  /  نةةةةةةا / بةةةةةةاب الةةةةةةالبع   ااةةةةةة  لعم ةةةةةةا ا   ةةةةةةا  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة   12المنامةةةةةة   ةةةةةة  

ا ة "بةةةةةةااإع " يةةةةةةيا   ةةةةةة  ال ةةةةةة نا  ال ةةةةةةان  الف نسةةةةةةا  لةةةةةةار ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا       ةةةةةة
ر زإةةةةةة      الممإلةةةةةة  ميةةةةةةلإ   ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار  عال الةةةةةةا ب ةةةةةةب المةةةةةةايا اعاىةةةةةةا ا اسةةةةةةب نا اا

ر    المنط   عامباااار لإ  ا ة الالمعنا  السا   . ر ىاما    ا اا
 

جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ب اامةةةةةةس الم ا ةةةةةة ة ال  ا ةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
عا البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  اللاصةةةةةة   جيةةةةةة

ا سةةةةة عا الما ةةةةة ر عالبةةةةة  بناعلةةةةة  ارلبيةةةةةا ا  ا   اةةةةة  ا لاةةةةة ة  ةةةةة  م  ةةةةة ة بةةةةةااإع   ةةةةة  منط ةةةةة  
 م.2021م ع2017  ع صا ع ما  ا  زام  

 
م مةةةةة  لةةةةةيب ع يةةةةةا  ا.  ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة       ةةةةةا ة بةةةةةااإع  املةةةةة  الب ةةةةة    زإايةةةةةا  يةةةةةلب زةةةةةا

ر    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم  يةةةةةةماب الممإلةةةةةة  اليةةةةةة   1المةةةةةةاا  ر مع ةةةةةة ا
جعانةةةةةم ىامةةةةة  مةةةةة  بةةةةةا ا. ع لااةةةةة  بإةةةةة  ال  ةةةةةا ة. عنةةةةةع    لةةةةة     البةةةةةب اثيةةةةة  زإةةةةة  يةةةةةلب بةةةةةب 

ا ر عا بفازةةةةةةس ال ةةةةةةال  ابةةةةةة اع   ةةةةةةا   70اا ةةةةةة   صةةةةةةها  ا إةةةةةة  بطةةةةةة   ا بصةةةةةة    مبةةةةةةا  ع  4مبةةةةةة ر
ا. 4.5  مب ر
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 ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر  ةةةةعب الميةةةة عار  اةةةةا  يةةةةا  زإةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةا ب ا ةةةة  عبنةةةةاعب ا.  

ر  ةةةةة  المعبةةةةةعر عبةةةةةم البن اةةةةةم زةةةةة  ن ةةةةةع  70 ا منيةةةةةا  يةةةةةلب لامةةةةةب عا اسةةةةةبيا مةةةةة   40ب ةةةةة ار م ناةةةةةا ب ةةةةة ر
ةةةةا  ةةةةع  ال ااةةةةا مةةةة  ىةةةة   ال  ةةةةع   ج  ر  ةةةة  ا  ةةةةا  ال اعلعجاةةةة . عبةةةةا ع  ر مبلصصةةةةا ب ةةةةب   اةةةةل ا ةةةةم زالمةةةةا

 –عىةةةةةة  زيمةةةةةة  ب إاااةةةةةة  لإملانةةةةةة  ارجبمازاةةةةةة  ال الاةةةةةة   -ة المسةةةةةةط   بةةةةةةب  مإةةةةةة  مهطةةةةةة   ال جةةةةةةا 
  ا م  ال   ااب زإ   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع. 

 
عبةةةةةةاب ا.  ااةةةةةة     ىةةةةةة   ال  ةةةةةةع  ب   ةةةةةة  ل ماةةةةةةا  نيةةةةةةم مبلةةةةةة  ة عللةةةةةة  لاسةةةةةة  ممنيجةةةةةة ر  ر    

الط ةةةةةةع   البةةةةةةة  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عال إةةةةةة  البةةةةةة  ب سةةةةةةةبلام  ةةةةةة  
  اةةةةةة  سةةةةةةإام  بيةةةةةةا   لةةةةةة     بةةةةةةا ا. المعبةةةةةةع ا ةةةةةةعا  لةةةةةة  الفبةةةةةة ة  ةةةةةةا  ال ةةةةةة نا  ا عب ب ةةةةةةب المةةةةةةايا 
عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا ر عبالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  زةةةةةةةااا  عط ةةةةةةةع  الةةةةةةةا   لةةةةةةةيب الفبةةةةةةة ة اليإنسةةةةةةةبا  
 ةةةةة  ال  ةةةةة ا . عاسةةةةةبا   بةةةةةا ير    عجةةةةةعا زةةةةةاا ل اةةةةة  مةةةةة  يةةةةةثااا  لةةةةةا  ال صةةةةة  ال  عنةةةةةع   ةةةةةا  

 ب ةةةةةة   مةةةةةة ار م اةةةةةة ارر عمةةةةةة  الم بمةةةةةةب    الةةةةةةع   يةةةةةةا ة  لةةةةةة  عجةةةةةةعا م  ةةةةةة ة  ع مسةةةةةةبعطن  ال  ةةةةةةع  ا
ر ب   المعبع ا عا با اليا  ل   عال  زص  المع .   ل   ب َاما

 
ىةةةةة ا عبسةةةةةبم  سإسةةةةةإ  الم ا ةةةةة ا   بةةةةة  نيااةةةةة  يةةةةةي  سةةةةة بم   الجةةةةةا    اةةةةةا بسب ةةةةةا  ل ةةةةة اخ 

اطاناةةةةةة  عالانما لاةةةةةة  عالف نسةةةةةةا  عمبلصصةةةةةةا  مةةةةةة  ال   ةةةةةةا  البن اةةةةةةم ال الماةةةةةة  عالم إاةةةةةة  عىةةةةةة  ال  
عالاا اناةةةةةةةة  عال   اناةةةةةةةة . عاملةةةةةةةة  لإجميةةةةةةةةع  البسةةةةةةةةجاب ل  ةةةةةةةةع  الم ا ةةةةةةةة ة مةةةةةةةة  لةةةةةةةةيب مةةةةةةةةبخ 
ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبما ة زإةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .www.culture.gov.bh عا  ا 
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لتنقيب في مقبرة تايلوس متحف البحرين الوطني يقدم ثالث محاضراته حول نتائج ا

 بمنطقة أبو صيبع

  

 

 

 

ا ةةةةةا م مب ةةةةة  ال  ةةةةة ا  الةةةةةعطن   الةةةةةا م ا ةةةةة ا  سإسةةةةةإبس اللاصةةةةة   جيةةةةةعا البن اةةةةةم  ةةةةة  ممإلةةةةة   

ر اب ةةةةةةاا ليليةةةةةةا الةةةةةةالبع   ااةةةةةة  لعم ةةةةةةا ا   ةةةةةةا  ال   ةةةةةة   5:00ال  ةةةةةة ا ر اةةةةةةاا ر السةةةةةةاز   مسةةةةةةاخر

 ةةةةةة  م  ةةةةةة ة بةةةةةةااإع   ةةةةةة   ا   اةةةةةة  الف نسةةةةةةا  لةةةةةةار ال  ةةةةةة ا   ةةةةةةعب ارلبيةةةةةةا ا  ا   اةةةةةة  ا لاةةةةةة ة
 .م2021م ع2017منط     ع صا ع ما  ا  زام  

 
 ةةةةة  ميةةةةة عا    ةةةةة   ةةةةة  م  ةةةةة ة  2017عبيةةةةةا   ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ال  ةةةةة ا  منةةةةة  زةةةةةام 

ميمةةةة  ا ةةةةعا با اليةةةةا  لةةةة  زصةةةة  بةةةةااإع  ال ةةةةاام  ةةةة  ال  ةةةة ا ر عب ااةةةةاار  ةةةة  بةةةةب   ةةةةع صةةةةا ع  بةةةةم 

  .نثةةةةةةة ار لإبنماةةةةةةة  ال م اناةةةةةةة  المبعااةةةةةةةاة  علةةةةةةةس يةةةةةةةماب الممإلةةةةةةة . عا ةةةةةةةا ىةةةةةةة ا المعبةةةةةةةع ميةةةةةةةااا 1
عاسةةةةةةةب    الةةةةةةةالبع  لعم ةةةةةةةا ا ا   ةةةةةةةاا ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  المعبةةةةةةةعر الةةةةةةة   بةةةةةةةم البيةةةةةةةا  ا ملانةةةةةةةا  

م. عا ةةةةةاع 1983ا   اةةةةة  الل اةةةةة ة  اةةةةةس مةةةةة  لةةةةةيب الب ةةةةةا   ج بةةةةةس  اا ة ا  ةةةةةا   ةةةةة  ال  ةةةةة ا  زةةةةةام 

رر عىةةةةة ع اليةةةةةلب النمةةةةةع ج  لةةةةةبيب المعبةةةةةع زإةةةةة  يةةةةةلب بةةةةةب مةةةةةنلف  ال إةةةةةع لامةةةةةب ارسةةةةةباا ة ب  ا ةةةةةا

 . مبا  5 ل   4مب ار  ا بفاا اصب  ل   70م   ة بااإع ر عا إ  بط   ن ع 
 

عبسةةةةةةةبم  سإسةةةةةةةإ  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  سةةةةةةة بم   ر ع اسب ةةةةةةةا   ل ةةةةةةة اخ عمبلصصةةةةةةةا  مةةةةةةة  
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ال   ةةةةةةةةةا  البن اةةةةةةةةةم ال الماةةةةةةةةة  عالم إاةةةةةةةةة  عىةةةةةةةةة  ال  اطاناةةةةةةةةة  عالانما لاةةةةةةةةة  عالف نسةةةةةةةةةا  عالاا اناةةةةةةةةة  
 .عال   انا 

 
عا ةةةةةةةام ال  ع اسةةةةةةةع   ع ةةةةةةة   لةةةةةةةا ب  مةةةةةةة  ال   ةةةةةةة  ا   اةةةةةةة  ال  اطاناةةةةةةة  م ا ةةةةةةة ة  ةةةةةةةعب ا  ةةةةةةةا  

 22سةةةةةة بم   الجةةةةةةا  ر ع ةةةةةة  الةةةةةة   15البا الاةةةةةة   ةةةةةة  معبةةةةةةع مسةةةةةةا  الإالةةةةةةا  ماانةةةةةة  الم ةةةةةة   ر  ةةةةةة  
اليةةةةةةي  الجةةةةةةا   ا ةةةةةةا م ال ا ةةةةةةا مصةةةةةةطف  سةةةةةةإما  مةةةةةة    اةةةةةةل ا  ةةةةةةا  ال   انةةةةةة  م ا ةةةةةة ة  ةةةةةةعب 

 .بب ا      مع ز  ز اهللا جم      م ا  نبا ج البن ا ا  ا   ا     ال
 

اليةةةةةةي  الجةةةةةةا   مةةةةةةع الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة   29عبلبةةةةةةبم الم ا ةةةةةة ا   ةةةةةة  

 .الاا اناةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عا عاا  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
عاملةةةةةة  لإجميةةةةةةع  البسةةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةةة ة مةةةةةة  لةةةةةةيب المعبةةةةةةع ا للب عنةةةةةة  ليا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  

   . ا لإ  ا   عا  
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 

ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 
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كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

  www.culture.gov.bh اة بمارة  ل  الموقع اإللةبرسني لهي ة البحرين للثاافة سا ثار

ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15فيااااااوم 

 ااااااببمبر فيااااااادام  22حااااااوت ا ثااااااار الباريخيااااااة فااااااي موقااااااع مسااااااار اللؤلااااااؤ بمدي ااااااة المحاااااارا   أمااااااا يااااااوم 

الباحاااااا  مصاااااااف   اااااالما  ماااااان فريااااااخ ا ثااااااار البحري ااااااي محا اااااارة حااااااوت نبااااااائ  الب ايباااااااق األثريااااااة 

 اااااببمبر  29ق يةاااااو  ياااااوم فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

مااااااع الاااااادكبور ما اشااااااي يبااااااي ماااااان البعثااااااة األثريااااااة اليابانيااااااةو حياااااا  يبحااااااد  حااااااوت مباااااارسا سا   

 .السي  األثر 
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 

ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 
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كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

  www.culture.gov.bh اة بمارة  ل  الموقع اإللةبرسني لهي ة البحرين للثاافة سا ثار

ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15فيااااااوم 

 ااااااببمبر فيااااااادام  22حااااااوت ا ثااااااار الباريخيااااااة فااااااي موقااااااع مسااااااار اللؤلااااااؤ بمدي ااااااة المحاااااارا   أمااااااا يااااااوم 

الباحاااااا  مصاااااااف   اااااالما  ماااااان فريااااااخ ا ثااااااار البحري ااااااي محا اااااارة حااااااوت نبااااااائ  الب ايباااااااق األثريااااااة 

 اااااببمبر  29ق يةاااااو  ياااااوم فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

مااااااع الاااااادكبور ما اشااااااي يبااااااي ماااااان البعثااااااة األثريااااااة اليابانيااااااةو حياااااا  يبحااااااد  حااااااوت مباااااارسا سا   

 .السي  األثر 
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 

ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 
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كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

  www.culture.gov.bh اة بمارة  ل  الموقع اإللةبرسني لهي ة البحرين للثاافة سا ثار

ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15يااااااوم ف

 حوت ا ثار الباريخية في موقع مسار اللؤلؤ بمدي ة المحرا   

 اااااببمبر فياااااادام الباحااااا  مصااااااف   ااااالما  مااااان فرياااااخ ا ثاااااار البحري اااااي محا ااااارة حاااااوت  22أماااااا ياااااوم 

ق نباااااائ  الب ايبااااااق األثرياااااة فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

 اااااببمبر ماااااع الااااادكبور ما اشاااااي يباااااي مااااان البعثاااااة األثرياااااة اليابانياااااةو حيااااا  يبحاااااد   29يةاااااو  ياااااوم 

 .حوت مبرسا سا   السي  األثر 
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رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أهمية موقع أبو صيبع في فهم 

 تاريخ حضارة تايلوس في البحرين

 
  

ريااااااة الفرنسااااااية لااااااد  مملةااااااة البحاااااارين    حضااااااارة قااااااات الاااااادكبور بيياااااار لومبااااااار  رئاااااايس البعثااااااة األث

شاااااااهدق فاااااااي الاااااااارنين الثااااااااني سالثالااااااا  قبااااااا  الماااااااي   ا  هاااااااارا ا ااااااابث ائيا   لااااااا  أر  « تاااااااايلوس»

المملةاااااة مباااااةلة بااااايلً مركااااا ا  حضااااااريا  هاماااااا  فاااااي الم اااااااة سامبااااادا ا  للحضاااااارة الدلمونياااااة السااااااباة  

 ااااااراق مبحااااااو البحاااااارين الااااااو  ي جاااااااخ للااااااً لاااااا ت تاديمااااااس المحا اااااارة الثاافااااااة ماااااان  لساااااالة محا

الخاصااااااة بلهااااااو  الب اياااااا، فااااااي مملةااااااة البحاااااارينو سالبااااااي ن مبهااااااا هي ااااااة البحاااااارين للثاافااااااة سا ثااااااار 

األ ااااابوا الما ااااايو سالباااااي ت اسلااااااخ اةكبباااااافاق األثرياااااة األليااااارة فااااااي مابااااارة تاااااايلوس فاااااي م ااااااااة 

 .م2021م س2017أبو صيبع ما بين  امي 

م  ليهاااااا بباااااة   اااااام مااااان لااااا ت  سأشاااااار    بييااااار لومباااااار   لااااا  أ  حضاااااارة تاااااايلوس يمةااااان البعااااارا

شااااامات المملةاااااة يةباااااو جوانااااا،  1المااااادافنو مو اااااحا  أ  المبااااارسا البحثاااااي فاااااي تااااا  أباااااو صااااايبع رقااااام 

ل  لاااا  أ  الباااا  ي هاااار  لاااا  شااااة  تاااا   ائاااار  صاااا ير  هامااااة ماااان تاااااريخ سحةايااااة تلااااً الحضااااارة  سنااااوا

ا و سارتفا س الحالي يبراسح بين 70يبلغ قارل األقص   ا 4.5أمبار س  4 مبر   .مبر 
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كماااااا ست ااااااست    بييااااار تفاصاااااي  ألااااار  حاااااوت المبااااارساو حيااااا  أشاااااار  لااااا  أناااااس تااااام بالفعااااا  تحدياااااد 

ا م هاااااا بباااااة  كامااااا  س را ااااابها  40قبااااارا  مب ياااااا  فاااااي الموقاااااعو ستااااام الب ايااااا،  ااااان نحاااااو  70قراباااااة  قبااااار 

اااااد فاااااو  العديااااا ج  د مااااان هااااايل مااااان قبااااا  فرياااااخ يضااااام  الماااااا  مبخصصاااااا  فاااااي ا ثاااااار البيولوجياااااة  سقاااااد س 

سهاااااي   ماااااة تاليدياااااة للمةاناااااة اةجبما ياااااة العالياااااة  –الاباااااور تااااا  رملاااااي م اااااا  بالحلاااااارة المسااااااحة 

 .األمر الي  يدت  ل  أهمية األشخاص المدفونين في الموقع

سقااااااات    بيياااااار    هاااااايل الابااااااور تعر ااااااخ لعمياااااااق نهاااااا، مبةااااااررة سلةاااااان ليسااااااخ مم هلااااااةو  ة أ  

ملاااااوهراق سالحلاااااي الباااااي ت سااااابخدم فاااااي الاااااااوس  الباااااي باياااااخ قااااارابين الااااادفن لاألساناااااي سال جاااااا  سال

 اااااليمة تبااااااير  لااااا  أ  تاااااااريخ الموقااااااع يعاااااو   لاااااا  الفبااااارة بااااااين الااااااارنين األست قبااااا  المااااااي   سالااااااار  

األست المااااااااي   و ستؤكااااااااد لصوصااااااااية  ااااااااا اق س اااااااااوس الاااااااادفن لاااااااا ت الفباااااااارة الهل ساااااااابية فااااااااي 

خاااااار العصااااار البرسنااااا   باااااين الاباااااور البحااااارين  سا ااااابدر  قاااااائ      سجاااااو   اااااد  كبيااااار مااااان شااااا ايا ف

يعببااااار أمااااارا  محيااااارا و سمااااان المحبمااااا  أ  يةاااااو   شاااااارة  لااااا  سجاااااو  مابااااارة أس مسااااابو  ة أكثااااار ق اااااد ما  

 .تحخ الموقع يعو  تاريخها  ل  أسالر  صر  لمو 

هاااااايا ستساااااابمر  لساااااالة المحا ااااااراق حباااااا  نهايااااااة شااااااهر  ااااااببمبر اللااااااار  حياااااا  تسبضاااااايو لبااااااراخ 

اياااااا، العالميااااااة سالمحليااااااة سهااااااي البرياانيااااااة سالدنماركيااااااة سالفرنسااااااية سمبخصصااااااين ماااااان البعثاااااااق الب 

ساليابانيااااااااة سالبحري يااااااااة  سيمةاااااااان لللمهااااااااور البساااااااالي  لحضااااااااور المحا اااااااارة ماااااااان لاااااااا ت ماااااااا خ 

 www.culture.gov.bh اة ااااابمارة  لااااا  الموقاااااع اإللةبرسناااااي لهي اااااة البحااااارين للثاافاااااة سا ثاااااار

. 
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ماااااان البعثااااااة األثريااااااة البرياانيااااااة محا اااااارة   ااااااببمبر يااااااادم البرسفيسااااااور رسباااااارق كااااااارتر 15فيااااااوم 

 ااااااببمبر فيااااااادام  22حااااااوت ا ثااااااار الباريخيااااااة فااااااي موقااااااع مسااااااار اللؤلااااااؤ بمدي ااااااة المحاااااارا   أمااااااا يااااااوم 

الباحاااااا  مصاااااااف   اااااالما  ماااااان فريااااااخ ا ثااااااار البحري ااااااي محا اااااارة حااااااوت نبااااااائ  الب ايباااااااق األثريااااااة 

 اااااببمبر  29ق يةاااااو  ياااااوم فاااااي البااااا  األثااااار  بم ر اااااة  بااااادم جمعاااااة فاااااي مااباااااة  سلباااااام المحا ااااارا

مااااااع الاااااادكبور ما اشااااااي يبااااااي ماااااان البعثااااااة األثريااااااة اليابانيااااااةو حياااااا  يبحااااااد  حااااااوت مباااااارسا سا   

 .السي  األثر 
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مية موقع أبو صيبع في فهم تاريخ حضارة رئيس البعثة األثرية الفرنسية يؤكد أه

 تايلوس في البحرين

 

 

 

بةةةةةاب الةةةةةالبع   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا ر   ةةةةةا  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ممإلةةةةة  ال  ةةةةة ا  ر      ةةةةةا ة 
ر زإةةةةةةة      يةةةةةةةيا   ةةةةةةة  ال ةةةةةةة نا  ال ةةةةةةةان  عال الةةةةةةةا ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا اعاىةةةةةةةا ار اسةةةةةةةب نا” بةةةةةةةااإع “  اا

ر  ةةةةةة  المنط ةةةةةة . عامبةةةةةةاااا ل  ةةةةةةا ة المةةةةةةع  السةةةةةةا   .  ر ىامةةةةةةا الممإلةةةةةة  ر لبيةةةةةةلب  ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار   ا اةةةةةةا
جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ز  ةةةةةةس لم ا ةةةةةة ة   ا اةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
 ةةةةةةعب  زمةةةةةةاب البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  

لما ةةةةةةة  ر عالبةةةةةةة  بناعلةةةةةةة  ارلبيةةةةةةةا ا  ا   اةةةةةةة  ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  م  ةةةةةةة ة بةةةةةةةااإع   ةةةةةةة  ا سةةةةةةة عا ا

 .2021ع  2017ال   ا . منط     ع صا ع  ا  زام  
ع يةةةةةا  ا. ع يةةةةةا   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة   نةةةةةس املةةةةة  الب ةةةةة   زإةةةةة    ةةةةةا ة بةةةةةااإع   يةةةةةلب زةةةةةام مةةةةة  

الممإلةةةةةة   يةةةةةةماب 1بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم لةةةةةةيب المةةةةةةاا   ر مع ةةةةةة ا    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  

اليةةةة  جعانةةةةم ميمةةةة  مةةةة  بةةةةا ا. عبصةةةة  بإةةةة  ال  ةةةةا ة. ع يةةةةا   لةةةة     البةةةةب اثيةةةة  زإةةةة  يةةةةلب 
ا ر عابةةةةة اع  ا بفازةةةةةس ال ةةةةةال   ةةةةةا   70بةةةةةب اا ةةةةة   صةةةةةها  ا إةةةةة  بطةةةةة   ا بصةةةةة    مبةةةةةا  ع  4مبةةةةة ر

ا 4.5  .مب ر
لمةةةةا بةةةةام الةةةةالبع   ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر زةةةة  الميةةةة عا ر  اةةةةا  يةةةةا   لةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةةا 

منيةةةةةا بةةةةةم البن اةةةةةم زنيةةةةةا  اللامةةةةةب عا اسةةةةةبيا  40م  ةةةةة ة  ناةةةةة   ةةةةة  المعبةةةةةع ر ع ةةةةةعال   70   ةةةةةعال

ةةةةةا  ةةةةة  زإةةةةةم ا  ةةةةةا  ال اعلعجاةةةةة . . بةةةةةم ال  ةةةةةع  زإةةةةة  بةةةةةب مةةةةة   ةةةةةا مبلصصر مةةةةة  ب ةةةةةب   اةةةةةل ا ةةةةةم زالمر
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 –عىةةةةة  زيمةةةةة  ب إاااةةةةة  زإةةةةة  الملانةةةةة  ارجبمازاةةةةة  ال الاةةةةة   –ال مةةةةةاب مهطةةةةةاة  ال جةةةةةا ة المسةةةةةط   
 .الم ا   ر مما ايا   ل   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع ع  ال ااا م  ى   

بةةةةةاب الةةةةةالبع . بةةةةةاب  ااةةةةة     ىةةةةة   الم ةةةةةا   ب   ةةةةة  لإنيةةةةةم المبلةةةةة   ر عللةةةةة  لةةةةةا   يةةةةةلب منيجةةةةة . 
عمةةةةةةع  لةةةةةة  ر  ةةةةةةأل  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عالعلةةةةةةا   المسةةةةةةبلام   ةةةةةة  

ا ا. المعبةةةةع ا ةةةةعا  لةةةة  الفبةةةة ة مةةةةا  ةةةةا  ال ةةةة نا  الط ةةةةع   البةةةة    اةةةة  زإةةةة   اليةةةةا بيةةةةا   لةةةة     بةةةة
ا عب ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا  ر عاالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  ال ةةةةةةةااا  عالب الاةةةةةةةا. ط ةةةةةةةع  
الةةةةا   لةةةةيب الفبةةةة ة اليإنسةةةةبا   ةةةة  ال  ةةةة ا . للنةةةةس   ةةةةا     عجةةةةعا زةةةةاا ل اةةةة  مةةةة  بطةةةةع الفلةةةةا  

نةةةةةس ايةةةةا   لةةةةة  عجةةةةعا م  ةةةةة ة  ع مةةةة  ال صةةةةة  ال  عنةةةةع   ةةةةةا  الم ةةةةا    مةةةةة  م اةةةة  ر عمةةةةة  المةةةة ج   

 .مسبعطن   بام ب   المعبع ب عا  ل   عال   ب ة المع 
عبسةةةةةةةبم  ىةةةةةةة   السإسةةةةةةةإ  مةةةةةةة  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  يةةةةةةةي  سةةةةةةة بم   الجةةةةةةةا   ر عبسب ةةةةةةةا  
ل ةةةةةةة اخ عملبصةةةةةةةا  مةةةةةةة     ةةةةةةةا  اسبليةةةةةةةا ا  اعلاةةةةةةة  عم إاةةةةةةة  ر عب ااةةةةةةةاار   اطاناةةةةةةة  عانما لاةةةةةةة  

إجميةةةةةةع  البسةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةة ة زةةةةةة  ط اةةةةةل ب   ةةةةةة  ع  نسةةةةةا  عاا اناةةةةة  ع   اناةةةةةة . املةةةةة  ل
 النمةةةةةةةةةةع ت المعجةةةةةةةةةةعا زإةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةة  عا  ةةةةةةةةةةا 

www.culture.gov.bh. 
سةةةةة بم   ر سةةةةةاإ   ال  ع اسةةةةةع   ع ةةةةة   لةةةةةا ب  مةةةةة  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  ال  اطاناةةةةة  م ا ةةةةة ة  15 ةةةةة  

سةةةةة بم   ر اإ ةةةةة  ال ا ةةةةةا  22زةةةةة  ا  ةةةةةا  البا الاةةةةة   ةةةةة  معبةةةةةع مسةةةةةا  الإالةةةةةا  ةةةةة  الم ةةةةة  .  ةةةةة  

مصةةةةةطف  سةةةةةإما  مةةةةة    اةةةةةل ا  ةةةةةا  ال   انةةةةة  م ا ةةةةة ة زةةةةة  نبةةةةةا ج ال ف اةةةةةا  ا   اةةةةة   ةةةةة  البةةةةةب 
سةةةةةة بم   مةةةةةةع  29 جم ةةةةةة   ةةةةةة  م ا ةةةةةة . عالببمةةةةةة  الم ا ةةةةةة ا  اةةةةةةعم ا  ةةةةةة    ةةةةةة  مع زةةةةةة  ز ةةةةةةا هللا

الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة  الاا اناةةةةةة  ر  اةةةةةةا سةةةةةةاب اا زةةةةةة  الميةةةةةة عا ا  ةةةةةة   

 .لعاا  الساب
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بةةةةةاب الةةةةةالبع   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا ر   ةةةةةا  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ممإلةةةةة  ال  ةةةةة ا  ر      ةةةةةا ة 
ر زإةةةةةةة      يةةةةةةةيا   ةةةةةةة  ال ةةةةةةة نا  ال ةةةةةةةان  عال الةةةةةةةا ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا اعاىةةةةةةةا ار اسةةةةةةةب نا” بةةةةةةةااإع “  اا

ر  ةةةةةة  المنط ةةةةةة . عامبةةةةةةاااا ل  ةةةةةةا ة المةةةةةةع  السةةةةةةا   .  ر ىامةةةةةةا الممإلةةةةةة  ر لبيةةةةةةلب  ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار   ا اةةةةةةا
جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ز  ةةةةةةس لم ا ةةةةةة ة   ا اةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
 ةةةةةةعب  زمةةةةةةاب البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  

لما ةةةةةةة  ر عالبةةةةةةة  بناعلةةةةةةة  ارلبيةةةةةةةا ا  ا   اةةةةةةة  ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  م  ةةةةةةة ة بةةةةةةةااإع   ةةةةةةة  ا سةةةةةةة عا ا
 .2021ع  2017ال   ا . منط     ع صا ع  ا  زام  

ع يةةةةةا  ا. ع يةةةةةا   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة   نةةةةةس املةةةةة  الب ةةةةة   زإةةةةة    ةةةةةا ة بةةةةةااإع   يةةةةةلب زةةةةةام مةةةةة  
الممإلةةةةةة   يةةةةةةماب 1بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم لةةةةةةيب المةةةةةةاا   ر مع ةةةةةة ا    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  

اليةةةة  جعانةةةةم ميمةةةة  مةةةة  بةةةةا ا. عبصةةةة  بإةةةة  ال  ةةةةا ة. ع يةةةةا   لةةةة     البةةةةب اثيةةةة  زإةةةة  يةةةةلب 
ا ر عابةةةةة اع  ا بفازةةةةةس ال ةةةةةال   ةةةةةا   70بةةةةةب اا ةةةةة   صةةةةةها  ا إةةةةة  بطةةةةة   ا بصةةةةة    مبةةةةةا  ع  4مبةةةةة ر

ا 4.5  .مب ر
لمةةةةا بةةةةام الةةةةالبع   ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر زةةةة  الميةةةة عا ر  اةةةةا  يةةةةا   لةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةةا 

منيةةةةةا بةةةةةم البن اةةةةةم زنيةةةةةا  اللامةةةةةب عا اسةةةةةبيا  40م  ةةةةة ة  ناةةةةة   ةةةةة  المعبةةةةةع ر ع ةةةةةعال   70   ةةةةةعال

ةةةةةا  ةةةةة  زإةةةةةم ا  ةةةةةا  ال اعلعجاةةةةة . . بةةةةةم ال  ةةةةةع  زإةةةةة  بةةةةةب مةةةةة   ةةةةةا مبلصصر مةةةةة  ب ةةةةةب   اةةةةةل ا ةةةةةم زالمر
 –عىةةةةة  زيمةةةةة  ب إاااةةةةة  زإةةةةة  الملانةةةةة  ارجبمازاةةةةة  ال الاةةةةة   –ال مةةةةةاب مهطةةةةةاة  ال جةةةةةا ة المسةةةةةط   

 .الم ا   ر مما ايا   ل   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع ع  ال ااا م  ى   



 
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

13-9-2021  

 

  

 
 

25 

بةةةةةاب الةةةةةالبع . بةةةةةاب  ااةةةةة     ىةةةةة   الم ةةةةةا   ب   ةةةةة  لإنيةةةةةم المبلةةةةة   ر عللةةةةة  لةةةةةا   يةةةةةلب منيجةةةةة . 
عمةةةةةةع  لةةةةةة  ر  ةةةةةةأل  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عالعلةةةةةةا   المسةةةةةةبلام   ةةةةةة  

ا ا. المعبةةةةع ا ةةةةعا  لةةةة  الفبةةةة ة مةةةةا  ةةةةا  ال ةةةة نا  الط ةةةةع   البةةةة    اةةةة  زإةةةة   اليةةةةا بيةةةةا   لةةةة     بةةةة
ا عب ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا  ر عاالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  ال ةةةةةةةااا  عالب الاةةةةةةةا. ط ةةةةةةةع  
الةةةةا   لةةةةيب الفبةةةة ة اليإنسةةةةبا   ةةةة  ال  ةةةة ا . للنةةةةس   ةةةةا     عجةةةةعا زةةةةاا ل اةةةة  مةةةة  بطةةةةع الفلةةةةا  

نةةةةةس ايةةةةا   لةةةةة  عجةةةةعا م  ةةةةة ة  ع مةةةة  ال صةةةةة  ال  عنةةةةع   ةةةةةا  الم ةةةةا    مةةةةة  م اةةةة  ر عمةةةةة  المةةةة ج   
 .مسبعطن   بام ب   المعبع ب عا  ل   عال   ب ة المع 

عبسةةةةةةةبم  ىةةةةةةة   السإسةةةةةةةإ  مةةةةةةة  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  يةةةةةةةي  سةةةةةةة بم   الجةةةةةةةا   ر عبسب ةةةةةةةا  
ل ةةةةةةة اخ عملبصةةةةةةةا  مةةةةةةة     ةةةةةةةا  اسبليةةةةةةةا ا  اعلاةةةةةةة  عم إاةةةةةةة  ر عب ااةةةةةةةاار   اطاناةةةةةةة  عانما لاةةةةةةة  

إجميةةةةةةع  البسةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةة ة زةةةةةة  ط اةةةةةل ب   ةةةةةة  ع  نسةةةةةا  عاا اناةةةةة  ع   اناةةةةةة . املةةةةة  ل
 النمةةةةةةةةةةع ت المعجةةةةةةةةةةعا زإةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةة  عا  ةةةةةةةةةةا 

www.culture.gov.bh. 
سةةةةة بم   ر سةةةةةاإ   ال  ع اسةةةةةع   ع ةةةةة   لةةةةةا ب  مةةةةة  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  ال  اطاناةةةةة  م ا ةةةةة ة  15 ةةةةة  

سةةةةة بم   ر اإ ةةةةة  ال ا ةةةةةا  22زةةةةة  ا  ةةةةةا  البا الاةةةةة   ةةةةة  معبةةةةةع مسةةةةةا  الإالةةةةةا  ةةةةة  الم ةةةةة  .  ةةةةة  

مصةةةةةطف  سةةةةةإما  مةةةةة    اةةةةةل ا  ةةةةةا  ال   انةةةةة  م ا ةةةةة ة زةةةةة  نبةةةةةا ج ال ف اةةةةةا  ا   اةةةةة   ةةةةة  البةةةةةب 
سةةةةةة بم   مةةةةةةع  29 جم ةةةةةة   ةةةةةة  م ا ةةةةةة . عالببمةةةةةة  الم ا ةةةةةة ا  اةةةةةةعم ا  ةةةةةة    ةةةةةة  مع زةةةةةة  ز ةةةةةةا هللا

الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة  الاا اناةةةةةة  ر  اةةةةةةا سةةةةةةاب اا زةةةةةة  الميةةةةةة عا ا  ةةةةةة   
 .لعاا  الساب
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بةةةةةاب الةةةةةالبع   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا ر   ةةةةةا  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ممإلةةةةة  ال  ةةةةة ا  ر      ةةةةةا ة 
ر زإةةةةةةة      يةةةةةةةيا   ةةةةةةة  ال ةةةةةةة نا  ال ةةةةةةةان  عال الةةةةةةةا ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا اعاىةةةةةةةا ار اسةةةةةةةب نا” بةةةةةةةااإع “  اا

ر  ةةةةةة  المنط ةةةةةة . عامبةةةةةةاااا ل  ةةةةةةا ة المةةةةةةع  السةةةةةةا   .  ر ىامةةةةةةا الممإلةةةةةة  ر لبيةةةةةةلب  ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار   ا اةةةةةةا
جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ز  ةةةةةةس لم ا ةةةةةة ة   ا اةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
 ةةةةةةعب  زمةةةةةةاب البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  

لما ةةةةةةة  ر عالبةةةةةةة  بناعلةةةةةةة  ارلبيةةةةةةةا ا  ا   اةةةةةةة  ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  م  ةةةةةةة ة بةةةةةةةااإع   ةةةةةةة  ا سةةةةةةة عا ا
 .2021ع  2017ال   ا . منط     ع صا ع  ا  زام  

ع يةةةةةا  ا. ع يةةةةةا   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة   نةةةةةس املةةةةة  الب ةةةةة   زإةةةةة    ةةةةةا ة بةةةةةااإع   يةةةةةلب زةةةةةام مةةةةة  
الممإلةةةةةة   يةةةةةةماب 1بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم لةةةةةةيب المةةةةةةاا   ر مع ةةةةةة ا    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  

اليةةةة  جعانةةةةم ميمةةةة  مةةةة  بةةةةا ا. عبصةةةة  بإةةةة  ال  ةةةةا ة. ع يةةةةا   لةةةة     البةةةةب اثيةةةة  زإةةةة  يةةةةلب 

ا ر عابةةةةة اع  ا بفازةةةةةس ال ةةةةةال   ةةةةةا   70بةةةةةب اا ةةةةة   صةةةةةها  ا إةةةةة  بطةةةةة   ا بصةةةةة    مبةةةةةا  ع  4مبةةةةة ر

ا 4.5  .مب ر
لمةةةةا بةةةةام الةةةةالبع   ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر زةةةة  الميةةةة عا ر  اةةةةا  يةةةةا   لةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةةا 

منيةةةةةا بةةةةةم البن اةةةةةم زنيةةةةةا  اللامةةةةةب عا اسةةةةةبيا  40م  ةةةةة ة  ناةةةةة   ةةةةة  المعبةةةةةع ر ع ةةةةةعال   70   ةةةةةعال

ةةةةةا  ةةةةة  زإةةةةةم ا  ةةةةةا  ال اعلعجاةةةةة . . بةةةةةم ال  ةةةةةع  زإةةةةة  بةةةةةب مةةةةة   ةةةةةا مبلصصر مةةةةة  ب ةةةةةب   اةةةةةل ا ةةةةةم زالمر
 –عىةةةةة  زيمةةةةة  ب إاااةةةةة  زإةةةةة  الملانةةةةة  ارجبمازاةةةةة  ال الاةةةةة   –ال مةةةةةاب مهطةةةةةاة  ال جةةةةةا ة المسةةةةةط   

 .الم ا   ر مما ايا   ل   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع ع  ال ااا م  ى   
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بةةةةةاب الةةةةةالبع . بةةةةةاب  ااةةةةة     ىةةةةة   الم ةةةةةا   ب   ةةةةة  لإنيةةةةةم المبلةةةةة   ر عللةةةةة  لةةةةةا   يةةةةةلب منيجةةةةة . 
عمةةةةةةع  لةةةةةة  ر  ةةةةةةأل  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عالعلةةةةةةا   المسةةةةةةبلام   ةةةةةة  

ا ا. المعبةةةةع ا ةةةةعا  لةةةة  الفبةةةة ة مةةةةا  ةةةةا  ال ةةةة نا  الط ةةةةع   البةةةة    اةةةة  زإةةةة   اليةةةةا بيةةةةا   لةةةة     بةةةة
ا عب ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا  ر عاالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  ال ةةةةةةةااا  عالب الاةةةةةةةا. ط ةةةةةةةع  
الةةةةا   لةةةةيب الفبةةةة ة اليإنسةةةةبا   ةةةة  ال  ةةةة ا . للنةةةةس   ةةةةا     عجةةةةعا زةةةةاا ل اةةةة  مةةةة  بطةةةةع الفلةةةةا  

نةةةةةس ايةةةةا   لةةةةة  عجةةةةعا م  ةةةةة ة  ع مةةةة  ال صةةةةة  ال  عنةةةةع   ةةةةةا  الم ةةةةا    مةةةةة  م اةةةة  ر عمةةةةة  المةةةة ج   
 .مسبعطن   بام ب   المعبع ب عا  ل   عال   ب ة المع 

عبسةةةةةةةبم  ىةةةةةةة   السإسةةةةةةةإ  مةةةةةةة  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  يةةةةةةةي  سةةةةةةة بم   الجةةةةةةةا   ر عبسب ةةةةةةةا  
ل ةةةةةةة اخ عملبصةةةةةةةا  مةةةةةةة     ةةةةةةةا  اسبليةةةةةةةا ا  اعلاةةةةةةة  عم إاةةةةةةة  ر عب ااةةةةةةةاار   اطاناةةةةةةة  عانما لاةةةةةةة  

إجميةةةةةةع  البسةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةة ة زةةةةةة  ط اةةةةةل ب   ةةةةةة  ع  نسةةةةةا  عاا اناةةةةة  ع   اناةةةةةة . املةةةةة  ل
 النمةةةةةةةةةةع ت المعجةةةةةةةةةةعا زإةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةة  عا  ةةةةةةةةةةا 

www.culture.gov.bh. 
سةةةةة بم   ر سةةةةةاإ   ال  ع اسةةةةةع   ع ةةةةة   لةةةةةا ب  مةةةةة  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  ال  اطاناةةةةة  م ا ةةةةة ة  15 ةةةةة  

سةةةةة بم   ر اإ ةةةةة  ال ا ةةةةةا  22زةةةةة  ا  ةةةةةا  البا الاةةةةة   ةةةةة  معبةةةةةع مسةةةةةا  الإالةةةةةا  ةةةةة  الم ةةةةة  .  ةةةةة  

مصةةةةةطف  سةةةةةإما  مةةةةة    اةةةةةل ا  ةةةةةا  ال   انةةةةة  م ا ةةةةة ة زةةةةة  نبةةةةةا ج ال ف اةةةةةا  ا   اةةةةة   ةةةةة  البةةةةةب 
سةةةةةة بم   مةةةةةةع  29 جم ةةةةةة   ةةةةةة  م ا ةةةةةة . عالببمةةةةةة  الم ا ةةةةةة ا  اةةةةةةعم ا  ةةةةةة    ةةةةةة  مع زةةةةةة  ز ةةةةةةا هللا

الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة  الاا اناةةةةةة  ر  اةةةةةةا سةةةةةةاب اا زةةةةةة  الميةةةةةة عا ا  ةةةةةة   
 .لعاا  الساب
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بةةةةةاب الةةةةةالبع   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا ر   ةةةةةا  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ممإلةةةةة  ال  ةةةةة ا  ر      ةةةةةا ة 
ر زإةةةةةةة      يةةةةةةةيا   ةةةةةةة  ال ةةةةةةة نا  ال ةةةةةةةان  عال الةةةةةةةا ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا اعاىةةةةةةةا ار اسةةةةةةةب نا” بةةةةةةةااإع “  اا

ر  ةةةةةة  المنط ةةةةةة . عامبةةةةةةاااا ل  ةةةةةةا ة المةةةةةةع  السةةةةةةا   .  ر ىامةةةةةةا الممإلةةةةةة  ر لبيةةةةةةلب  ةةةةةة ل  م لةةةةةةعار   ا اةةةةةةا
جةةةةةةاخ  لةةةةةة  لةةةةةةيب ز  ةةةةةةس لم ا ةةةةةة ة   ا اةةةةةة  مةةةةةة  سإسةةةةةةإ  م ا ةةةةةة ا  مب ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  الةةةةةةعطن  
 ةةةةةةعب  زمةةةةةةاب البن اةةةةةةم  ةةةةةة  ممإلةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  ر عالبةةةةةة  نثمبيةةةةةةا ىا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةة  عا  ةةةةةةا  

لما ةةةةةةة  ر عالبةةةةةةة  بناعلةةةةةةة  ارلبيةةةةةةةا ا  ا   اةةةةةةة  ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  م  ةةةةةةة ة بةةةةةةةااإع   ةةةةةةة  ا سةةةةةةة عا ا

 .2021ع  2017ال   ا . منط     ع صا ع  ا  زام  
ع يةةةةةا  ا. ع يةةةةةا   ااةةةةة  لعم ةةةةةا ا  لةةةةة   نةةةةةس املةةةةة  الب ةةةةة   زإةةةةة    ةةةةةا ة بةةةةةااإع   يةةةةةلب زةةةةةام مةةةةة  

الممإلةةةةةة   يةةةةةةماب 1بةةةةةةب   ةةةةةةع صةةةةةةا ع  بةةةةةةم لةةةةةةيب المةةةةةةاا   ر مع ةةةةةة ا    الميةةةةةة عا ال   ةةةةةة   ةةةةةة  

اليةةةة  جعانةةةةم ميمةةةة  مةةةة  بةةةةا ا. عبصةةةة  بإةةةة  ال  ةةةةا ة. ع يةةةةا   لةةةة     البةةةةب اثيةةةة  زإةةةة  يةةةةلب 

ا ر عابةةةةة اع  ا بفازةةةةةس ال ةةةةةال   ةةةةةا   70بةةةةةب اا ةةةةة   صةةةةةها  ا إةةةةة  بطةةةةة   ا بصةةةةة    مبةةةةةا  ع  4مبةةةةة ر

ا 4.5  .مب ر
لمةةةةا بةةةةام الةةةةالبع   ااةةةة  بفاصةةةةاب  لةةةة ر زةةةة  الميةةةة عا ر  اةةةةا  يةةةةا   لةةةة   نةةةةس بةةةةم  الف ةةةةب ب ااةةةةةا 

منيةةةةةا بةةةةةم البن اةةةةةم زنيةةةةةا  اللامةةةةةب عا اسةةةةةبيا  40م  ةةةةة ة  ناةةةةة   ةةةةة  المعبةةةةةع ر ع ةةةةةعال   70   ةةةةةعال

ةةةةةا  ةةةةة  زإةةةةةم ا  ةةةةةا  ال اعلعجاةةةةة . . بةةةةةم ال  ةةةةةع  زإةةةةة  بةةةةةب مةةةةة   ةةةةةا مبلصصر مةةةةة  ب ةةةةةب   اةةةةةل ا ةةةةةم زالمر
 –عىةةةةة  زيمةةةةة  ب إاااةةةةة  زإةةةةة  الملانةةةةة  ارجبمازاةةةةة  ال الاةةةةة   –ال مةةةةةاب مهطةةةةةاة  ال جةةةةةا ة المسةةةةةط   

 .الم ا   ر مما ايا   ل   ىما  ا يلاص الما عنا     المعبع ع  ال ااا م  ى   
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بةةةةةاب الةةةةةالبع . بةةةةةاب  ااةةةةة     ىةةةةة   الم ةةةةةا   ب   ةةةةة  لإنيةةةةةم المبلةةةةة   ر عللةةةةة  لةةةةةا   يةةةةةلب منيجةةةةة . 
عمةةةةةةع  لةةةةةة  ر  ةةةةةةأل  بةةةةةة ا ا  الةةةةةةا   جا عانةةةةةة  عالعجةةةةةةات عالمجةةةةةةعى ا  عالعلةةةةةةا   المسةةةةةةبلام   ةةةةةة  

ا ا. المعبةةةةع ا ةةةةعا  لةةةة  الفبةةةة ة مةةةةا  ةةةةا  ال ةةةة نا  الط ةةةةع   البةةةة    اةةةة  زإةةةة   اليةةةةا بيةةةةا   لةةةة     بةةةة
ا عب ب ةةةةةةةب المةةةةةةةايا عال ةةةةةةة   ا عب المةةةةةةةايا  ر عاالةةةةةةةا لصعصةةةةةةةا  ال ةةةةةةةااا  عالب الاةةةةةةةا. ط ةةةةةةةع  
الةةةةا   لةةةةيب الفبةةةة ة اليإنسةةةةبا   ةةةة  ال  ةةةة ا . للنةةةةس   ةةةةا     عجةةةةعا زةةةةاا ل اةةةة  مةةةة  بطةةةةع الفلةةةةا  

نةةةةةس ايةةةةا   لةةةةة  عجةةةةعا م  ةةةةة ة  ع مةةةة  ال صةةةةة  ال  عنةةةةع   ةةةةةا  الم ةةةةا    مةةةةة  م اةةةة  ر عمةةةةة  المةةةة ج   
 .مسبعطن   بام ب   المعبع ب عا  ل   عال   ب ة المع 

عبسةةةةةةةبم  ىةةةةةةة   السإسةةةةةةةإ  مةةةةةةة  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  يةةةةةةةي  سةةةةةةة بم   الجةةةةةةةا   ر عبسب ةةةةةةةا  
ل ةةةةةةة اخ عملبصةةةةةةةا  مةةةةةةة     ةةةةةةةا  اسبليةةةةةةةا ا  اعلاةةةةةةة  عم إاةةةةةةة  ر عب ااةةةةةةةاار   اطاناةةةةةةة  عانما لاةةةةةةة  

إجميةةةةةةع  البسةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةة ة زةةةةةة  ط اةةةةةل ب   ةةةةةة  ع  نسةةةةةا  عاا اناةةةةة  ع   اناةةةةةة . املةةةةة  ل
 النمةةةةةةةةةةع ت المعجةةةةةةةةةةعا زإةةةةةةةةةة  المعبةةةةةةةةةةع ا للب عنةةةةةةةةةة  ليا ةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةة ا  لإ  ا ةةةةةةةةةة  عا  ةةةةةةةةةةا 

www.culture.gov.bh. 
سةةةةة بم   ر سةةةةةاإ   ال  ع اسةةةةةع   ع ةةةةة   لةةةةةا ب  مةةةةة  ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  ال  اطاناةةةةة  م ا ةةةةة ة  15 ةةةةة  

سةةةةة بم   ر اإ ةةةةة  ال ا ةةةةةا  22زةةةةة  ا  ةةةةةا  البا الاةةةةة   ةةةةة  معبةةةةةع مسةةةةةا  الإالةةةةةا  ةةةةة  الم ةةةةة  .  ةةةةة  

مصةةةةةطف  سةةةةةإما  مةةةةة    اةةةةةل ا  ةةةةةا  ال   انةةةةة  م ا ةةةةة ة زةةةةة  نبةةةةةا ج ال ف اةةةةةا  ا   اةةةةة   ةةةةة  البةةةةةب 
سةةةةةة بم   مةةةةةةع  29 جم ةةةةةة   ةةةةةة  م ا ةةةةةة . عالببمةةةةةة  الم ا ةةةةةة ا  اةةةةةةعم ا  ةةةةةة    ةةةةةة  مع زةةةةةة  ز ةةةةةةا هللا

الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة  الاا اناةةةةةة  ر  اةةةةةةا سةةةةةةاب اا زةةةةةة  الميةةةةةة عا ا  ةةةةةة   
 .لعاا  الساب
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لتنقيب في مقبرة تايلوس متحف البحرين الوطني يقدم ثالث محاضراته حول نتائج ا

 بمنطقة أبو صيبع

  

 

 

 

ا ةةةةةا م مب ةةةةة  ال  ةةةةة ا  الةةةةةعطن   الةةةةةا م ا ةةةةة ا  سإسةةةةةإبس اللاصةةةةة   جيةةةةةعا البن اةةةةةم  ةةةةة  ممإلةةةةة   
ر اب ةةةةةةاا ليليةةةةةةا الةةةةةةالبع   ااةةةةةة  لعم ةةةةةةا ا   ةةةةةةا  ال   ةةةةةة   5:00ال  ةةةةةة ا ر اةةةةةةاا ر السةةةةةةاز   مسةةةةةةاخر

 ةةةةةة  م  ةةةةةة ة بةةةةةةااإع   ةةةةةة   ا   اةةةةةة  الف نسةةةةةةا  لةةةةةةار ال  ةةةةةة ا   ةةةةةةعب ارلبيةةةةةةا ا  ا   اةةةةةة  ا لاةةةةةة ة
 .م2021م ع2017منط     ع صا ع ما  ا  زام  

 
 ةةةةة  ميةةةةة عا    ةةةةة   ةةةةة  م  ةةةةة ة  2017عبيةةةةةا   ال   ةةةةة  ا   اةةةةة  الف نسةةةةةا   ةةةةة  ال  ةةةةة ا  منةةةةة  زةةةةةام 

ميمةةةة  ا ةةةةعا با اليةةةةا  لةةةة  زصةةةة  بةةةةااإع  ال ةةةةاام  ةةةة  ال  ةةةة ا ر عب ااةةةةاار  ةةةة  بةةةةب   ةةةةع صةةةةا ع  بةةةةم 
  .نثةةةةةةة ار لإبنماةةةةةةة  ال م اناةةةةةةة  المبعااةةةةةةةاة  علةةةةةةةس يةةةةةةةماب الممإلةةةةةةة . عا ةةةةةةةا ىةةةةةةة ا المعبةةةةةةةع ميةةةةةةةااا 1
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عاسةةةةةةةب    الةةةةةةةالبع  لعم ةةةةةةةا ا ا   ةةةةةةةاا ا لاةةةةةةة ة  ةةةةةةة  المعبةةةةةةةعر الةةةةةةة   بةةةةةةةم البيةةةةةةةا  ا ملانةةةةةةةا  
م. عا ةةةةةاع 1983ا   اةةةةة  الل اةةةةة ة  اةةةةةس مةةةةة  لةةةةةيب الب ةةةةةا   ج بةةةةةس  اا ة ا  ةةةةةا   ةةةةة  ال  ةةةةة ا  زةةةةةام 

رر عىةةةةة ع اليةةةةةلب النمةةةةةع ج  لةةةةةبيب المعبةةةةةع زإةةةةة  يةةةةةلب بةةةةةب مةةةةةنلف  ال إةةةةةع لامةةةةةب ارسةةةةةباا ة ب  ا ةةةةةا
 . مبا  5 ل   4مب ار  ا بفاا اصب  ل   70م   ة بااإع ر عا إ  بط   ن ع 

 
عبسةةةةةةةبم  سإسةةةةةةةإ  الم ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةة  نيااةةةةةةة  سةةةةةةة بم   ر ع اسب ةةةةةةةا   ل ةةةةةةة اخ عمبلصصةةةةةةةا  مةةةةةةة  
ال   ةةةةةةةةةا  البن اةةةةةةةةةم ال الماةةةةةةةةة  عالم إاةةةةةةةةة  عىةةةةةةةةة  ال  اطاناةةةةةةةةة  عالانما لاةةةةةةةةة  عالف نسةةةةةةةةةا  عالاا اناةةةةةةةةة  

 .عال   انا 
 

عا ةةةةةةةام ال  ع اسةةةةةةةع   ع ةةةةةةة   لةةةةةةةا ب  مةةةةةةة  ال   ةةةةةةة  ا   اةةةةةةة  ال  اطاناةةةةةةة  م ا ةةةةةةة ة  ةةةةةةةعب ا  ةةةةةةةا  
 22سةةةةةة بم   الجةةةةةةا  ر ع ةةةةةة  الةةةةةة   15البا الاةةةةةة   ةةةةةة  معبةةةةةةع مسةةةةةةا  الإالةةةةةةا  ماانةةةةةة  الم ةةةةةة   ر  ةةةةةة  

اليةةةةةةي  الجةةةةةةا   ا ةةةةةةا م ال ا ةةةةةةا مصةةةةةةطف  سةةةةةةإما  مةةةةةة    اةةةةةةل ا  ةةةةةةا  ال   انةةةةةة  م ا ةةةةةة ة  ةةةةةةعب 
 .بب ا      مع ز  ز اهللا جم      م ا  نبا ج البن ا ا  ا   ا     ال

 
اليةةةةةةي  الجةةةةةةا   مةةةةةةع الةةةةةةالبع  ماسايةةةةةة    ةةةةةة  مةةةةةة  ال   ةةةةةة  ا   اةةةةةة   29عبلبةةةةةةبم الم ا ةةةةةة ا   ةةةةةة  

 .الاا اناةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عا عاا  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
عاملةةةةةة  لإجميةةةةةةع  البسةةةةةةجاب ل  ةةةةةةع  الم ا ةةةةةة ة مةةةةةة  لةةةةةةيب المعبةةةةةةع ا للب عنةةةةةة  ليا ةةةةةة  ال  ةةةةةة ا  

   . ا لإ  ا   عا  
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