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وجودن��ا يف ه��ذه احلياة م�س���ألة وق��ت ،وكل ما
ن�س��عى لفهمه والو�ص��ول �إليه ال يقا�س ب�أعمارنا
بل ب�أوقاتنا؛ بكيفية ا�ستغاللها وق�ضاء كل حلظة
منه��ا؟ ال ترتبط ال�س��عادة� أبدا مبكانٍ وزمانٍ ما،
بل مباذا ن�صنع وماذا نفعل ومع من جنل�س.
�أ�صبحت م�س��الة تنظيم الوقت وكيفية ا�ستغالله
يف ع�ص��رنا ه��ذا �أمرا ي�ص��عب ال�س��يطرة عليه،
وحتديا ال ينجح فيه �إال من اختار منظومة قيمه
و�أهدافه بعناية فائقة ،فلي�س كل من ان�شغل يعني
�أنه ي�سري يف الطريق ال�صحيح ،وال�سيما يف ع�صر
التكنولوجيا احلديثة وما حتمله من كمية هائلة
من الإلهاء والت�شتيت ،لذا من املهم جداً� أن نحدد
نظام��ا وا�ض��حا لقيمن��ا و�أهدافن��ا ،لأن �أرواحنا
ك�أج�س��ادنا بحاج��ة �إىل وطن ،وم��ن وجد وطنه
وجد ا�ستقراره و�سعادته.
�أن تق��در قيمة الوقت يعني �أن تعطي كل �ش��يء
يف حياتك حقه الكامل ،ففي �ساعات العمل ت�ستغرق
يف العم��ل وتنجز مهامك ب�إتقان ،ومع عائلتك ف�أنت
متف��رغ متام�� ًا لهم ،و�أثن��اء راحتك ت�ص��في ذهنك
من كل ما ي�ش��غلك ،و�أثناء �ص�لاتك �أنت عب ٌد ميلأه
ال�سكون ال�ستقبال العون والطاقة من اهلل.
عندم��ا نقتطع الأم��ور غري املهمة م��ن حياتنا
�س��نتمكن من االنهماك يف العم��ل والرتكيز ،وذلك
�سيعود علينا باخلري حتم ًا ،لأن االن�سان يجني بقدر
ما يعطي من وقته وقلبه وروحه.
�أن تقدر قيمة الوق��ت يعني �أن تعي �أنه حتى يف
فر�ص
الأوقات ال�س��يئة ،ويف املح��ن والأزمات تكمن ٌ
عظيمة عليك �أن ت�ستغلها وت�صرف النظر
عن الأفكار وامل�شاعر ال�سلبية
التي حتجب عن��ك ر�ؤية تلك
الفر���ص وت�س��حق وقت��ك يف
دوامة الأف��كار الالمتناهية،
وترتكك واقف ًا دون حراك.

�أن تقدر قيمة الوقت يعني �أال تعتمد على احلظ
�أب��د ًا؛ لأن احل��ظ ي�أت��ي م��ن ال ي�أتيه ،والأ�ش��خا�ص
املحظوظون ال يح�صلون على احلظ بل ي�صنعونه.
على الرغم من انتظارنا جميع ًا للإجازة ،لكنها
ال تعن��ي كم��ا يفهمه��ا البع���ض راحة تامة وفو�ض��ى
وع�ش��وائية يف �أم��ور حياتن��ا ،ون�س��يانا لأهدافن��ا
وخططنا ،بل هي فر�صة للتطبيق العملي ،وا�ستكمال
لأهدافنا التي مل نتمكن من حتقيقها حتت �ض��غوط
العم��ل والدرا�س��ة و�ض��يق الوقت يف ج��دول حياتنا
املزدحم.
ف���إذا كن��ا يف �س��فر ،فب�إمكاننا و�ض��ع برنامج
خا���ص لنا ولأطفالن��ا ينمي من مهاراتن��ا وقدراتنا
وحت��ى ثقافتن��ا يف جوانب النق���ص لدينا ،فال مينع
�أن تكون زيارة �سياحية وثقافية ،نكت�سب من خاللها
معلومات مفيدة وجتربة �أ�ش��ياء جديدة تُ�ضاف �إىل
ر�ص��يد الفكر والعقل .وال �ش��ك �أن التجارب العملية
تغن��ي ع��ن �آالف الدرو���س النظري��ة يف الكتب لأنها
تبقى يف الذاكرة �إىل الأبد.
ويف ال�س��فر �أي�ض�� ًا ميكن �أن يكون كل منا مثا ًال
يحتذى به يف الأخالق وال�س��لوك� ،أب�سطها احلديث،
فم��ا �أجم��ل و�أع��ذب احلدي��ث �إذا كان يحمل فكرة
راقي��ة و�أ�س��لوبا متزنا� ،أو فعال يحم��ل يف طياته نية
خ ٍري �ص��افية قد ترتك وقع ًا عميقا يف نف�س �أحدهم،
وتك��ون �س��بب ًا يف تغي�ير جم��رى حيات��ه ،فك��م من
طيب جع��ل الآخرين يحب��ون �أخالقك وقيمك
فع��ل ٍ
ٍ
ويرغبون يف انتهاجها.
و�إذا مل يكن ال�س��فر جزء ًا من خطتنا ال�س��نوية
فهن��اك الكثري من املتع��ة والفائدة وامل�ش��اريع التي
ميك��ن تنفيذه��ا �أثن��اء بقائنا يف �أوق��ات العطالت،
فق�ض��اء الوق��ت املمتع واملفي��د لي�س له عالق��ة �أبد ًا
بال�س��فر ،ك ٌل ح�س��ب ميول��ه ورغبات��ه وقدرت��ه على
ا�س��تغالل وقت��ه ي�س��تطيع �أن ي�ص��نع �إج��ازة رائع��ة
لنف�سه.
ابد�أ برتتي��ب �أولوياتك :الأهم ثم املهم ،وانتقل
من الفو�ض��ى �إىل الثقافة الب�سيطة ،معلومة كل يوم،
و�أجنز �أ�شياء �أقل لكن بطريقة �أح�سن.

اق��ر�أ؛ ففي الق��راءة �أك�ثر من حي��اة وجتارب
كثرية وفوائد ودرو�س تخت�صر عليك الوقت وجتنبك
الوق��وع يف الأخطاء ،كل جيد ًا ،ونظم وقتك ،ومار�س
الريا�ض��ة ،وو�س��ع دائ��رة عالقات��ك االجتماعي��ة،
و�ستجد حتم ًا من يعينك على حتقيق �أهدافك.
ق��ال غان��دي :ال ي�س��تطيع ال�ش��خ�ص �أن ي���ؤدي
ال�ش��يء ال�ص��حيح يف حياته فيما هو من�شغل ب�أ�شياء
خاطئة يف جمال �آخر ،وكم من �سنوات طويلة �ضاعت
هبا ًء و�ضاع معها من مل يعرف نف�سه وما تريد.
والآن ب�إمكان ال�ش��اب �أن يحدد توجهه وي�ص��نع
م�س��تقبله من �أي �إجازة ،ال �س��يما �أن الكويت وفرت
البيئ��ة املنا�س��بة لتحقي��ق ذلك م��ن خ�لال جهات
توف��ر جتربة العمل يف جماالت خمتلفة ،مبا ي�س��هم
يف متكينه م��ن معرفة ميوله وي�س��اعده على اختيار
جمال الدرا�سة اجلامعية يف امل�ستقبل.
اهتم��ت الكوي��ت بجمي��ع م�ؤ�س�س��اتها ب�إجن��اح
امل�ش��روع الوطني لت�شغيل ال�ش��باب خالل العطالت،
م�ستهدفة بذلك ا�ستثمار طاقاتهم و�أوقات فراغهم
مبا ي�س��هم يف نه�ض��ة بلدهم وتنميت��ه ،فيتعلم قيمة
الوق��ت ،وح��ب العم��ل ،ويكت�ش��ف مواط��ن قدرت��ه
الإبداعية.
وهن��اك مراك��ز تطوعي��ة �أن�ش��ئت الجت��ذاب
ال�ش��باب نحو تنمي��ة مهاراتهم يف جم��االت مفيدة،
بجان��ب �إيج��اد فر�ص ممي��زه لهم .وتت�ض��من هذه
الربام��ج �أبع��اد ًا تربوي��ة واجتماعي��ة واقت�ص��ادية،
و�أ�ص��بحت منوذج ًا خلط��ة تنموية ب�ش��رية متكاملة
تت�ض��من التدريب املهن��ي والت�أهيل املبك��ر لقيادات
واعدة يف �ش��تى املجاالت ،وت�س��هم يف �إثراء خربات
ال�ش��باب ب�إطالعهم على جتارب وح�ض��ارات الدول
الأخ��رى ،وتهتم بن�ش��ر قيم �إن�س��انية مهمة كاحلب
والتع��اون وخدمة الآخرين عن طريق تكري�س �أهمية
العمل التطوعي يف نفو�س ال�ش��باب وت�شجيعهم على
ممار�سة الأعمال الإن�سانية.
�إن خدمة النا�س هي �أف�ضل ما ميكن �أن يق�ضي
الإن�س��ان في��ه وقته تطبيق��ا للأثر ال�سائر�( :أف�ض��ل
النا�س �أنفعهم للنا�س).

تنظيم الوقت
وكيفية استغالله
تحديان ال ينجح
فيهما إال من اختار
منظومة قيمه
وأهدافه بعناية
فائقة

إذا لم يكن السفر
جزءًا من خطتنا
السنوية فهناك
الكثير من المتعة
والمشاريع الممكن
تنفيذها أثناء عطالتنا
في الكويت
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سلط عليه بن رشدان
كسر خليل القطان
قبل �أكرث من � 100س��نة� ..صوب م�س��جد
احلداد اللي بالديرة ..هناك يف �س��وق لل�س��يد
خليل القطان ينقال له ( �س��وق اليهود)  ..لأنه
�أغل��ب اللي ي�ش��تغلون فيه من اليه��ود و بذيج
الأي��ام ن���ص الدكاكني كانت له��م �إذا مو �أكرث
ا�شوي..
حتى انهم يابوا �أهلهم وعيالهم وعلموهم
الإدارة والتجارة  .و�أغلب ب�ضاعتهم عبارة عن
خامات ي�ستوردونها من بريطانيا والهند ..وملا
كنا ن�سمع �أن احلرمي راحوا �سوق اليهود نعرف
�أنهم رايحني ي�شرتون خام..
ترى �س��وق اليهود ما خلا من الكويتيني
املعروفني يف جتارة اخلام بالكويت مثل ال�سيد
خلي��ل القطان وحم��د اخلال��د و�أحمد وحممد
�ص��الح احلمي�ضي وم�ش��اري العنجري وجا�سم
بودي و�إبراهيم وعبداهلل �إ�سحاق .
وبع��د � 30س��نة تقريب��ا ..فت��ح را�ش��د بن
ر�ش��دان قي�ص��ريته ؛ و (القي�ص��رية) تنق�ال
لل�سوق اللي يقت�صر على بيع منتج معني ،وكانت
�أغلب ب�ضايع هالقي�صرية من اخلامات.

بيض الصعو
�إعداد  :عائ�شة العبيدان

ن��وع مـــ��ن �أنــ��واع
احللويـــ��ات ال�ص��غيــرة
امللون��ة تك��ور عل��ى �ش��كل
بيـ�ض��ـة الع�ص��فــــــور،
وتتكون من حب��ات من اللوز
مغلفة بطبقة من ال�سكر امللون.
ومن الأمثال الكويتية قولهم« :مثل
بي�ض ال�صعو يذكر و ال ين�شاف».
و يق��ال لل�ش��يء ال��ذي ي�س��مع عنه
النا�س وال يرونه.
ومب��ا �أن الكويتي�ين ال يرون البي�ض
احلقيق��ي لط�ير ال�ص��عو؛ لأن��ه م��ن
الطي��ور املهاجرة الت��ي ال تبي�ض �إال يف
موطنها الأ�ص��لي ب�أوروبا ،ف�أ�صبح هذا
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املث��ل دارجا لكل م��ا ال ن��راه يف �أر�ض
الواقع.
و معروف عن ال�ص��عو �أنه ع�صفور
�صغري ذو ري�ش �أ�صفر ،وله عدة �أ�سماء
منه��ا �أم ال�ص��عو و �أم ال�ص��فري و �أب��و
�صفار.

وعر���ض ب��ن ر�ش��دان حق التج��ار عرو�ض
م��ا تتطوف ،ب�أنه��م �إذا انتقلوا حق قي�ص��ريته
مايدفع��ون له الإيجار لأول �س��نة و بعد ما يدور
احل�ول يدفع��ون روبية وح��دة بال�ش��هر  .واللي
�ش��جع التج��ار �أك�ثر �أنه��م ينتقلون للقي�ص��رية
وهم
�أنه��ا م�سقفه باجلن�دل و البا�سجيل ّ ،
موقعها متميز وقريبة من منطقة الأ�سواق و بني
الأحياء ال�سكنية يف �شرق وجبله.
وعل�شان جذي طلعوا كل التجار من �سوق
خلي��ل القطان وراحوا �إىل را�ش��د بن ر�ش��دان
و م�ن اهني �ص��ار �س��وق خليل القطان فا�ض��ي
ومهجور و�شاعت هاملقولة :
�سلط عليه بن ر�شدان ..ك�سر خليل القطان
ويف �أغني��ة قدمية للمطرب حمم��ود الكويتي
(يا هل ال�ش��رق) بقلم ال�ش��اعر فهد بور�س��لي
ياب فيها طاري القي�صرية ويقول فيها :
ي�ا اهل ال�شرق مروا بي على القي�صرية
ع�ض�دوا يل و تلق�ون االج�ر و الثوابي
واطلب�وا دختر الع�ش�اق يك�ش�ف عليه
ب��س مي�سح عل�ى قلبي و يبري �صوابي

�صوب  :جهة
ْ
ي ْنقال َله  :يقال له
ِيج الأ َّيام  :تلك االيام
بـ ذ ْ
يا َبوا  :جابو اح�ضروا
ترى :وللعلم
ما َخال  :مل يخلو
ِت ْنقال  :تقال
َحقْ  :لأجل
ما تتْطَوفْ :ما تتفوت
يدور احلول  :اي بعد مرور �سنة
م�سق َفة  :م�سقوفة
َّ
َّ
ْ
ْ
اجلندَل :نوع من انوع االخ�شاب
امل�ستوردة
البا�سجيل :هو الن�صف الطويل
ْ
ل�ساق البامبو
َو َّه ْم � :أي�ضا
َ�ش ْ
رق وجبله :من الأحياء الكويتية
القدمية
َعلَ�شانْ ّجذي  :من �أجل ذلك
وراحوا  :اجتهوا
مِ نْ �إِهْ ني  :من هنا
وقامَتْ � :أ�صبحت
َ�س َّل ْط عَليه  :مكنه منه و حكمه
فيه و جعل �سلطه عليه
ياب فيها طارِي  :ذكر فيها
ْ
مو�ضوع
ع�ضدوا يل  :كونوا يل ع�ضيد �أي
النا�صر و املعني
دخرت :دكتور

من هو  :محمود الكويتي
حمم��ود عبدال��رزاق النقي امللق��ب مبحمود
الكويتي من موالي��د  .1901بد�أ
الغناء يف عمر الع�شرين.
غنى �أك�ثر م��ن � 200أغنية
م��ن تلحينه وكان م�ش��هورا
ب�أغ��اين ال�س��امري ،و�س��جل

�أول �أ�س��طوانة له يف مدينة مومباي
الهندية �سنة .1929
و�أ�ش��هر �أغاني��ه (العيد ه��ل هالله)
التي تعترب مبثابة �إعالن ر�سمي عن
حلول العيد يف الكويت.
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العمران الكويتي القديم
بناء يالئم الطبيعة
ويحقق التماسك االجتماعي
�إعداد  :عبداهلل بدران
فر�ضت الطبيعة املناخية للكويت على عمرانها القدمي �أن يجاري تلك الطبيعة
ويتنا�سب مع ما تفر�ضه من متطلبات منا�سبة للعي�ش فيها .فكان من نتيجة ذلك �أن
تكونت �أ�شكال معينة للعمران تالئم هذه الطبيعة وتن�سجم مع تلك الق�سوة يف املناخ،
فبنيت الأحياء متال�صقة ،وف�صلت بني امل�ساكن م�سافات �صغرية � ،إ�ضافة �إىل تقارب
جميع الأمكنة العامة التي يرتادها النا�س كامل�ساجد والأ�سواق.
ومتيز التط��ور العمراين يف الكويت بالب��طء يف بدايته،
ثم ت�سارع ب�ش��كل كبري مع تطور �شتى مرافق احلياة
بعد اخلم�س��ينيات ،و�ص��و ًال �إىل ال�سرعة الهائلة
التي ن�ش��هدها هذه الأي��ام .والالفت للنظر
�أن العمران الكويتي القدمي كان من�سجماً
مع الواقع الذي يحي��اه �أبناء الكويت ،
�إذ كان ي�س��تفيد من املواد املوجودة يف
بيئته ليبن��ي منها م�س��كنه واملكان
املخ�ص���ص للحيوان��ات  ،كما كان
يكيف��ه ليت�لاءم م��ع الطبيع��ة
القا�س��ية � ،إ�ض��افة �إىل �إ�ض��فاء
ج��و اجتماعي مميز �أ�س��هم يف
تعزيز وحدة البلد ال�ص��غري،
ومتا�سك البنيان االجتماعي.

األحياء القديمة

ت�ش��كلت الكوي��ت م��ن ع��دة �أحي��اء يف
العا�ص��مة� ،إ�ض��افة �إىل جتمعات �سكانية كانت
قائمة يف املدن البعيدة عن العا�صمة كاجلهراء
والفحيحي��ل والأحم��دي .وكانت ه��ذه الأحياء
حتيط بالبحر وتقع قرب ال�ساحل .و�إىل جانب
ذل��ك التكتل كانت هن��اك بي��وت متناثرة تقع
قريب ًا من الأحياء القدمية.
ومن �أ�ش��هر الأحياء القدمية حيان يعرفان
با�س��م (ح��ي �ش��رق) و (ح��ي القبل��ة)  ،وت�أت��ي
ت�سميتهما من اجتاههما اجلغرايف ،وقد ارتبط
ه��ذان احلي��ان بالواجه��ة البحري��ة ،وبالتايل
الن�ش��اط التج��اري والبح��ري ال��ذي عرفت��ه
الكويت قدمي ًا .ويتميز (حي �ش��رق) �أو ال�شرق،
ب�أنه مكان �صناعة ال�سفن و�إ�صالحها ،والغو�ص
عن الل�ؤل�ؤ ،وكانت ت�س��كنه �أك�ثر العائالت التي
متول عملية الغو�ص وال�س��فر� .أما (حي القبلة)
فكانت ت�س��كنه بع�ض العائ�لات التي عملت يف
التجارة  ،وال �سيما جتارة الأخ�شاب.
�أما يف الأحياء القدمية الأخرى ،كاملرقاب
وال�ص��احلية وال�ص��وابر ،ف��كان القاطنون بها
يتمي��زون مبمار�س��ة ع��دد م��ن امله��ن اليدوية
�إ�ضافة �إىل جتارة التجزئة.

م��ن منطقة ع�ش�يرج �أو النج�ش .وكانت معظم
البيوت تبنى من ال�صخور.
وكان اجل�ص (اجلب�س) ي�ستخدم ل�صناعة
�أعمدة يرتاوح ارتفاعها ما بني � 100سم و 200
�س��م تقريب ًا ،فيما يرتاوح عر�ضها ما بني  25و
� 30سم� ،إ�ض��افة �إىل ا�ستخدامات �أخرى  ،كما
كانت الكويت ت�ض��م ع��دد ًا من بي��وت اخل�ص
(بي��ت اخل�ص هو بيت من �ش��جر �أو ق�ص��ب �أو
�سعف النخل) ،وبع�ضها ي�ستخدم لل�سكن  ،فيما
ي�ستخدم البع�ض الآخر للحيوانات.
وا�ش�ترك مع اخل�ص �أي�ضا “الكرب”  ،وهو
�ش��بيه (بالع�شة) لكنه م�س��تطيل ال�شكل ومثلث
ال�س��قف  ،ويتك��ون �س��قفه من خ�ش��ب اجلندل
ال��ذي يحم��ل ال�س��قف املك��ون م��ن ح�ص��ران
البواري (الق�ص��ب) .ثم انت�شرت الع�شي�ش بعد
ذل��ك وتطورت “الأكبار” و�أ�ص��بحت جدرانها
من الطني.

بنيت أحياء الكويت
متالصقة وفصلت بين
المساكن مسافات
صغيرة وكانت األمكنة
العامة التي يرتادها
الناس كالمساجد
واألسواق متقاربة

وكانت �أخ�ش��اب امل�ساكن جتلب من املوانئ
الأفريقي��ة عن طريق التج��ار الكويتيني الذين
كان��ت �س��فنهم حت��ط يف موان��ئ �أفريقية بعد
املرور ب�سلطنة عمان وعدن �أن تتوجه من الهند
�إىل املوانئ الأفريقية يف رحلة متتد نحو ت�س��عة
�أ�شهر.

وكانت الأحياء ال�س��كنية تتكون من حارات
(فرج��ان) ومفرده��ا (فريج)  ،ت�ض��م طرقات
�ض��يقة ومنازل متال�صقة  ،وهذه البيوت ت�سمح
بت�ش��كيل ظل ط��وال النه��ار ،مما يتي��ح لأبناء
الأحياء املرور بها دون تعر�ضهم لأ�شعة ال�شم�س
القوية ،كما كان لهذه البيوت املتال�ص��قة ت�أثري
اجتماع��ي ق��وي� ،إذ �إنه��ا ت�س��اعد عل��ى متتني
ِ�صالت ال�سكان بع�ضهم ببع�ض ،وتعزيز �صالت
املودة والرتاحم ،وتقوية التما�سك االجتماعي،
وت�شكيل وحدة اجتماعية مرتا�صة.
المنازل القديمة

كان الكويتي��ون ي�س��تفيدون مم��ا تقدم��ه
الطبيع��ة لديهم من مواد لال�س��تخدام يف بناء
بيوته��م ،وكانوا ي�أت��ون باحلجارة (ال�ص��خور)
10
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العمران الكويتي
القديم كان منسجمًا
مع الواقع الذي يحياه

وكان هناك جنارون وبنا�ؤون متخ�ص�صون
يف البن��اء ،وكان يطل��ق عل��ى املعل��م املاهر يف
البناء ا�س��م “الأ�س��تاذ”  ،وتكون لديه ور�ش��ة
ت�ض��م عدد ًا من العمال الذين ي�س��اعدونه على
بناء املنزل �أو ترميمه.

أبناء الكويت ويستفيد

التصميم الداخلي للبيوت

من المواد الموجودة

حر�ص البن��ا�ؤون الكويتيون على بناء منازل
تالئم البيئة القا�س��ية لبالده��م ،وحتميهم من
حرارته��ا ال�ش��ديدة وبرده��ا القار���س( يف عدد
من �أيام ال�ش��تاء) .وكان البيت يبنى على �ش��كل
فناء مك�ش��وف تقام حوله م�س��تلزمات امل�س��كن
كالغ��رف واملطابخ ودورة املي��اه� .أما مواد البناء
فتتك��ون من الطني املخلوط بالق�ش  ،وكانت هذه
الرتكيبة ت�ساعد على التعاي�ش مع البيئة القا�سية
 ،فه��ي متن��ح البيت رطوبة يف ف�ص��ل ال�ص��يف
ودفئ ًا يف ف�صل ال�شتاء.

في بيئته ليبني منها
مسكنه ويتالءم مع
الطبيعة القاسية

وكان البنا�ؤون يحر�صون على جعل اجلدران
عالي��ة للتخفي��ف من ح��دة احلرارة يف ف�ص��ل
ال�ص��يف �إ�ض��افة �إىل تزويد الغرف بفتحة متتد
من ال�سطح حتى �أر�ضية الغرف ت�سمى (باجدير)
ت�سهم يف احل�صول على هواء بارد ن�سبي ًا.
و�س��قف املنازل كان يطعم مب��واد خمتلفة؛
منه��ا (البارية)  ،وه��ي نوع من احل�ص��ر تغطي
الأ�سقف وتو�ضع فوق �أنواع من خ�شب (اجلندل)
 ،كم��ا كان امل�س��كن الكويت��ي يتج��ه �إىل الداخل
حي��ث تنعدم النوافذ املطلة على الأحياء  ،وذلك
مت�ش��ي ًا مع الع��ادات والتقالي��د  ،وللتخفيف من
حرارة ال�ش��م�س  ،وه��ذه النوافذ كانت تطل على
الفناء الداخل للم�س��كن (�ص��حن الدار) املفتوح
�إىل ال�سماء.
وكانت بع�ض املنازل حتتوي على بركة للماء
الع��ذب تبن��ى يف حو���ش املن��زل  ،وه��ذه الربكة
تكون بعيدة عن البئر �أو دورة املياه  ،وتك�سى من
الداخل بال�ص��خر البحري  ،ثم ت�ش��بع باجل�ص
والأ�س��منت ل�س��د الثق��وب .كم��ا كان البن��ا�ؤون
يهتمون بو�ضع �أمكنة ت�صريف مياه الأمطار على
12
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وسائل البناء القديمة

ال�ص��خني :ي�س��تخدم جل��رف الطني
وال�تراب ،وك�أداة للخل��ط والت�س��وية
لأر�ضية فناء البيت واحلجرات.
الهي��ب :حديدة طولها نح��و  1.5مرت،
ر�أ�س��ها مدبب ،وقطره��ا بحدود ثالثة
�س��نتيمرتات ،ت�س��تخدم حلفر الأر�ض
ال�صلبة وللهدم.
اجل��دوم  :هو م��ا يطل��ق علي��ه حالي ًا
“املعول” وي�ستخدم للحفر والهدم.
الزبي��ل :يو�ض��ع بداخل��ه م��واد البناء
الأ�سا�س��ية م��ن ت��راب وطني و�ص��خر
ويحمله البن��ا�ؤون على �أكتافهم لينقلوا
به مواد البناء.
اجليلة :وعاء �ص��غري يت�س��ع لنحو ثلث
كيلوغرام ،ي�ستخدم لغرف املاء وبع�ض
مواد البناء.
اخليط :ي�س��تخدم لتحديد دقة امتداد
البناء املقام ،ويكون البناء وفق امتداد
اخليط ب�شكل �أفقي.
الب ْل��د :ي�س��تخدم لتحدي��د ا�س��تقامة
البناء من الناحية الر�أ�سية ،وال�ستقامة
ارتفاع اجلدار املبني.
الأ�س��طح  ،لئال تتجمع املياه �ضمن برك �صغرية
وت�س��بب يف �إتالف ال�س��طح واجل��دران  ،و�إيذاء
�أبناء ال�سكن.
أهم المواد المستخدمة
في البناء:

اللنب  :م��ادة مبنزل��ة الطابوق الأ�س��منتي
حالي��ا ،ت�س��تخدم لبن��اء اجل��دران وجتل��ب من
�أمكن��ة متفرفة من الكويت ،وتخلط مع “التنب”
ال��ذي ي�س��تخل�ص م��ن خملف��ات ق�ش��ور القمح
وال�شعري لت�صبح “اللبنة” قوية متما�سكة.

البيت القديم كان ذا
جدران عالية للتخفيف
من حدة الحرارة مع
تزويد الغرف بفتحة
تمتد من السطح حتى
أرضية الغرف تسمى

ال�صخر  :ي�س��تخدم يف بناء �أ�س�س اجلدران
يف الغالب نظر ًا لتكلفه نقله وتهذيبه ،وي�ستخدم
�أحيان�� ًا للجدار في�ص��بح قوي ًا متما�س��ك ًا .يجلب
ال�صخر من مناطق عدة يف الكويت.

البا�س��جيل :ن��وع م��ن �أغ�ص��ان الأ�ش��جار
الفارعة التي ت�سمى “البامبو” ،ي�ستخل�ص على
�شكل �ش��رائح طولية ،وتر�ص على �شكل متقاطر
فوق “اجلندل”.

الرم��اد  :ما ينت��ج عن خملف��ات االحرتاق
التي ت�س��تخدم يف الطهي  ،وي�ستخدم بعد خلطه
مع املاء وت�سويته على �سطح البيوت كمادة عازلة
ملنع ت�سرب املاء.

الب��واري واملناق�ير :ن��وع م��ن احل�ص�ير
ال�س��ميك ي�س��تخدم يف تغطي��ة �س��قوف ال��دور
وتو�ضع فوق “البا�سجيل” و “اجلندل”.

اجل���ص  :ه��و م��ا يع��رف حالي�� ًا باجلب�س،
ويكون لونه �أبي�ض مائ ًال �إىل ال�صفرة ،وي�ستخدم
لعملي��ة م�س��اح البيوت بعد خلط��ه باملاء وعجنه
لزي��ادة متا�س��كه ،وامل��ادة كان��ت متواف��رة يف
الكويت.

(باجدير) للحصول على
هواء بارد

الط��اري  :م��ادة ذات لون �أ�س��ود �ش��ديدة
التما�س��ك ،ت�ستخل�ص من م�شتقات النفط التي
كانت ت�س��تورد م��ن اخلارج ،وت�س��تخدم لدهان
“اجلن��دل” و “البا�س��جيل” لوقايته��ا م��ن
الت�آكل.

احل�ش��ري :قط��ع �ص��غرية م��ن ال�ص��خور
املنت�شرة على �سواحل البحر ،ي�ستخدمها البع�ض
بفر�ش��ها على �أر�ض��ية فن��اء البي��ت (احلو�ش)،
و�أي�ض�� ًا حلج��رات (ال��دور) ،وذل��ك لتما�س��ك
الأر�ضية.
ا ُ
��ح�ص  :نوع من الطني مييل لونه �إىل
حل ْ�ص ُ
ال�ص��فرة الباهتة ،وي�س��مى “الط�ين الأبي�ض”
ي�س��تخرج من باط��ن الأر�ض ،وي�س��تخدم لدفن
�أر�ض��ية فن��اء البي��ت واحلجرات  ،ويو�ض��ع فوق
“احل�شري”.
اجلندل  :نوع من الأخ�ش��اب يعرف ب�ش��جر
“املنج��روف” ،ينمو بكرثة يف �ش��رق �أفريقيا،
وي�س��تخدم يف ت�س��قيف ال��دور ،وي�ص��بغ بطالء
معني ملنع ت�آكله.
العدد السادس عشر  -يونيو 2018
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رواد الهندسة

تــاريـخ
الهندسة في الكويت
�إعداد  :عبداهلل بدران
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كثرية هي املعلومات التي تناولتها الكتب وال�سجالت عن تاريخ الكويت ونه�ضتها،
وعن م�س�يرة حكامها و�سرية عدد من رجاالتها ،لكن املعلومات التي تناولت التطور
الهند�سي واملعماري يف الكويت قليلة جدا� ،إن مل تكن نادرة .ورمبا يعود الأمر يف ذلك
�إىل قلة امل�ؤرخني الذين اهتموا باجلوانب العمرانية ،وندرة الوثائق التي تتطرق �إىل
املباين والطرق واملواد امل�س��تخدمة يف البناء ،وطرق البناء ال�شائعة يف املا�ضي ،وعدم
االهتمام بتوثيق �أعمال املهن املرتبطة بالبناء والتطورات احلا�صلة فيها.
ولع��ل �أه��م كتابني قدمي�ين تطرق��ا �إىل تاريخ الهند�س��ة والتطور احل�ض��اري
املعماري يف الكويت هما كتابا الدكتور �س��ابا جورج ب�شري (التطور احلا�ضر للكويت)
ال�صادر عام  ،1964وكتاب (النمو احلا�ضر للمدينة العربية) ال�صادر عام  ، 1967وقد
�أل��ف هذين الكتابني خالل عمله يف جمل���س التخطيط بالكويت ما بني عامي 1960
و .1968وهنالك كتب �أخرى كتبت يف ال�س��بعينيات من القرن املا�ضي تناولت جوانب
من تاريخ الهند�سة واملعمار والتخطيط احل�ضري يف الكويت.
وي�أت��ي كتاب (تاريخ الهند�س��ة يف الكويت ..ق�ص��ة وطن يف �س�يرة ذاتية) مل�ؤلفه
املهند�س �صباح حممد �أمني الري�س لي�سلط ال�ضوء على جوانب عديدة يف هذا املجال،
ويتن��اول بن��وع من ال�ش��مولية كل ما يتعلق بتاريخ الهند�س��ة والعم��ارة يف الكويت،
ويرثي املكتبة العربية ب�ص��ورة عامة واملكتبة الكويتية ب�ص��ورة خا�صة مبرجع علمي
يوث��ق التطورات املعمارية واحل�ض��رية يف الكويت ،وتاريخ البن��اء واملعمار فيها ،مع
التطرق �إىل جوانب عدة مرتبطة بالهند�س��ة كالتعليم وال�ص��حة لأنهما على �ص��لة
وثيقة بالهند�سة وتكملة لها.

يف مقدمة الكتاب الذي ن�شر يف  20ف�صال
وبلغ عدد �صفحاته  677يتناول امل�ؤلف الدور
الذي �أداه رواد الهند�سة يف الكويت منذ ن�ش�أتها
وانطالقتها ،ودورهم يف بناء ال�سفن ال�شراعية
وت�صميم وتنفيذ �أف�ضل ال�سفن ال�شراعية يف
اخلليج ،وحر�صهم على تطوريها  .وو�سام التقدير
الذي منحته احلكومة الربيطانية للأ�ستاد (باين
ال�سفن) �أحمد بن �سلمان عام  1946يعد �شهادة
جلميع �صانعي ال�سفن ال�شراعية يف الكويت،
حيث كان �أ�ستادية ال�سفن ي�صممون وينفذون
ال�سفن دون خمططات ومل يكن لديهم �سوى �آلة
وحيدة تدعى (الهندا�سية).
ويبدو �أنه يف الوقت الذي �أظهر لنا باحثون
متخ�ص�صون مثل الدكتور يعقوب يو�سف احلجي
دور رواد مهند�سي �صناعة ال�سفن ،مل يهتم
الباحثون ب�إبراز دور �أ�ستادية (كلمة تطلق يف
الكويت على كل �صاحب �صنعة خبري يف �صنعته)
البناء الذين خططوا وبنوا مدينة الكويت يف
القرنني الثامن والتا�سع ع�شر ،والذين كانوا
ي�صممون املباين وينفذونها دون �أي خمططات
وه��ذا قمة الإب���داع ،فعندما ت�ضع املخططات
فهناك جمال ملراجعتها وتعديلها� ،أما �أن تقوم
بالبناء دون خمططات فهذا يتطلب �إملاما كبريا
يف جمال الهند�سة.

وهنالك رعيل �أول من املهند�سني و�ضعوا
حجر الأ�سا�س للعمارة احلديثة يف الكويت.
ولوال ذلك اجليل ما و�صلت العمارة يف البالد
�إىل ما و�صلت �إليه .ويرى امل�ؤلف �أن جتربته هي
جتربة اجليل الذي ينتمي �إليه ،وهم تخرجوا يف
ثانوية ال�شويخ �أو املباركية ،و�أر�سلوا يف بعثات
درا�سية على ح�ساب احلكومة �سواء �إىل م�صر
�أو �إجنلرتا �أو الواليات املتحدة .وجميع �أبناء هذا
اجليل تخرجوا وعملوا يف القطاع احلكومي يف
البداية ثم يف القطاع اخلا�ص ،عدا قلة التحقوا
بالعمل احلر فور تخرجهم.
تصميم مدينة الكويت القديمة

ب��د�أت مدينة الكويت يف موقع على جون
الكويت املحمي  ،وهو ميناء طبيعي جدا بعيدا
عن البحر املفتوح ،ويعتمد على �صيد ال�سمك
والغو�ص على الل�ؤل�ؤ .ومل تتغري مدينة الكويت
كثريا منذ ن�ش�أتها وحتى عام  ، 1950فقد منت
من كوت عند ق�صر ال�سيف فوق التل امل�ستطيل
املحاذي لل�ساحل �أمام موقع الفر�ضة ودائرة
اجلمارك القدمية �إىل “م�ستوطنة” �صغرية
حول ح�صن الكوت .ثم بني حوله �أول بيت و�أول
�سوق و�أول م�سجد� ،إىل �أن �أ�صبحت مدينة كاملة
يف نهاية  ،1949ثم بد�أت املدينة ت�أخذ منحى
�آخر منذ عام  1952وحتى اليوم .وكان ارتباط
مدينة الكويت بالبحر �أكرث من ارتباطها بالرب،
فدفعها ذلك �إىل االمتداد حول الكوت �أوال -
وه��ي منطقة الفر�ضة القدمية غربي ق�صر
ال�سيف -ثم امتدت �شرقا وغربا على ال�ساحل،
كما امتدت جنوبا �إىل �ساحة املناخ التي مل تكن
تبعد عن البحر �سوى � 300إىل  400مرت ،ثم
تو�سعت املدينة �شرقا وغربا ،كما تو�سعت ناحية
اجلنوب حتى بلغت �ساحة ال�صفاة ،ومل تخرج
املدينة خ��ارج �سورها �إال بعد التثمني وو�ضع
املخطط الهيكلي الأول حيز التنفيذ.
ويبدو �أن �أه��م العوامل التي �أث��رت على
ت�صميم مدينة الكويت هي احل��رارة والغبار
(الطوز) و�شح املياه التي تعاملت معها الكويت
ب�شكل مميز� ،إال �أن ذلك تغري ب�شكل كبري ،فبدال
من التعامل مع هذه العوامل تُركت جميعها
ورك��ز �أبنا�ؤها على ال�سيارات التي �أ�صبحت
حم��ور التخطيط ولي�س الإن�سان ،فقد كانت

كتاب (تاريخ الهندسة
في الكويت) لمؤلفه
المهندس صباح
الريس تناول كل
ما يتعلق بتاريخ
الهندسة والعمارة
في الكويت

وسام التقدير الذي
منحته الحكومة
البريطانية لألستاد
أحمد بن سلمان عام
 1946يعد شهادة
لجميع صانعي
السفن الشراعية في
الكويت

العدد السادس عشر  -يونيو 2018

15

مدينة الكويت
القديمة جمعت ما
بين البحر والصحراء
بشكل متناغم
ال يمكن حدوثه
بالمصادفة وينطبق
عليها القول (عمارة
دون معماريين)

الكويت مدينة للم�شاة كما حتاول مدن كثرية يف
�أوروبا �أن تكون عليه حاليا.
وح�سب الكاتب فلي�ست هناك معلومات
تاريخية ع��ن ت�صميم مدينة الكويت منذ
ن�ش�أتها حتى عام  ،1952لكننا نرى �أنها منت
من��وا ع�ضويا طبيعيا كما يف كثري من املدن
الأوروبية قبل الثورة ال�صناعية .فت�صميمها
يرقى �إىل ت�صميم امل��دن احلديثة ،من حيث
تفاعلها مع الطبيعة ،ف�صممت بوا�سطة �سكانها
حيث الإن�سان �سيد املوقف وامل�شي هو الو�سيلة
الرئي�سية للتنقل .ف�شملت هذه املدينة العنا�صر
الرئي�سية التي حتويها املدن احلديثة من �أ�سواق
مرتابطة ،و�ساحات مفتوحة ،وجمال ال ح�صر له
للم�شاة ،ف�شوارعها الأربعة الرئي�سية ت�صب يف
�ساحة ال�صفاة التي ت�شكل قلب املدينة الناب�ض،
والتي تتجمع فيها خمتلف الأن�شطة التي تتطلبها
املدينة احلديثة ،كما �أن فكرة �سوق التجار فكرة
مميزة ،حيث يتجمع التجار حتت �سقف واحد
مما ي�سمح لهم باالت�صال اليومي ببع�ضهم وحل
م�شكالتهم وجها لوجه �أوال ف ��أوال .كما كانت
جميع �أ�سواقها م�سقوفة و�صممت على �شكل
“مول” كبري تتوافر فيه جميع ال�سلع موزعة
ح�سب التخ�ص�صات املختلفة مثل �سوق ال�سمك،
و�سوق اللحم ،و�سوق اخل�ضار ،و�سوق القما�ش،
و�سوق الزل ،و�سوق ال�سالح ،و�سوق الب�شوت.
التغلب على الحرارة

ي��ت�����س��اءل ال��ك��ث�يرون ع��ن كيفية حتمل
الكويتيني حل���رارة ال�صيف �سابقا بغياب
املكيفات ،واجلواب هو �أن جميع البيوت كانت
تبنى باملواد الطبيعية العازلة للحرارة ،وذلك
من الطني املخلوط بالتنب ،ومل يكن هناك
16

العدد السادس عشر  -يونيو 2018

�إ�سفلت �أو �سيارات �أو مكيفات تبعث احلرارة
من حمركاتها .وعليه ،مل يكن النا�س ي�شعرون
باحلرارة كما هو الأمر حاليا ب�سبب االنبعاثات
احل��راري��ة م��ن املكائن وامل��ح��رك��ات و�أج��ه��زة
التكييف والطرق امل�سفلتة .وكانت الرطوبة
�أق�سى من احل��رارة بالن�سبة للكويت يف ذلك
الوقت.
وقد جاء ت�صميم مدينة الكويت ليتعامل
م��ع �أ�صعب العوامل وه��و عامل امل��ن��اخ ،فقد
تغلبت ب�شوارعها ال�ضيقة و�أح��وا���ش بيوتها
على حرارة اجلو والعوا�صف الرملية ،فطبقت

المخطط
الهيكلي األول
يق��ول املهند���س الري���س ع��ن املخط��ط
الهيكلي الأول للكويت �إن جمل�س الإن�شاء كلف
مكتبا عامليا متخ�ص�صا يف �إبريل  1951لو�ضع
املخط��ط الهيكلي الأول للكويت ،وانتهى العمل
به ع��ام  .1952ويعترب املخط��ط الهيكلي لأي
دول��ة مبثابة خريط��ة طريق مل�ش��اريع التنمية
ود�ستور الدولة العمراين واحل�ضري.
ومل يكن يف الكويت حينذاك �إح�ص��ائيات
دقيقة �أو بيانات موثوقة ميكن االعتماد عليها
لأي خمط��ط .واجته��د املخطط��ون الأجانب
لو�ضع خمطط ينا�سب الكويت يف تلك الفرتة،
دون �أن ي�أخ��ذوا يف االعتبار القفزة العمرانية
والزيادة الكبرية يف عدد ال�سكان.

ت�صميم احل��و���ش على كامل امل��دي��ن��ة ،فكما
حتيط باحلو�ش غرف ،يحيط ب�ساحات املدينة
(�سكيك) حتيط بالرباحات ،وت�شكل �أحوا�شا
كبرية تتو�سطها �ساحة ال�صفاة لت�أتي بت�أثري
احلو�ش نف�سه وعليه ،ميكن �أن يطلق على مدينة
الكويت ا�سم مدينة الأحوا�ش ،ف�سكيكها ال�ضيقة
تعطيها الظالل معظم �ساعات النهار �سوى
�ساعة الظهرية ،كما �أن بيوتها متال�صقة تقيها
احلرارة ورمال ال�صحراء ،وبراحاتها متنف�س
للعب الأطفال ،و�شوارعها (�سكيكها) م�صممة
للم�شي ،فجاء ت�صميمها عفويا وعمليا �آخذا
بعني االعتبار الناحية العملية بالإ�ضافة �إىل
الناحية اجلمالية ،كما �أن جميع مواد بنائها
من املواد الطبيعية كال�صخور البحرية والطني
والأخ�����ش��اب واجل��ن��دل .وجمعت ه��ذه املدينة
اجلميلة ما بني البحر وال�صحراء ب�شكل متناغم
ال ميكن حدوثه بامل�صادفة ،وينطبق عليها فعال
(عمارة دون معماريني).
النساء في البيت الكويتي

الفعلي للحياة اليومية ،ففي غياب الرجال خالل
مو�سم الغو�ص وال�سفر تبقى امل��ر�أة يف املنزل
تربي الأوالد وتعتني ب��الأم��ور املنزلية داخل
املنزل وخارجه ،مما يعني �أن املنزل يتطلب
ت�صميما يالئم ه��ذه احلالة .فجاء ت�صميم
البيت الكويتي ليوفر وظائف عملية اجتماعية
ومناخية با�ستخدامه م��واد البناء الطبيعية
واحل��و���ش الداخلي وقلة النوافذ اخلارجية
وحجمها والباب الرئي�سي “بو خوخه” ،وطريقة
بناء الأ�سقف واحلوائط وال�سطح كلها لتتما�شى
مع البديهة واملنطق ال�سليم للتعامل مع هذا
الو�ضع ،كما يقول املهند�س الري�س.
ومل يكن للبيوت املنف�صلة وجود يف الكويت
قبل عام  ،1946فلم يكن هناك بيوت مبنية على
ق�سيمة م�ستقلة ولها حديقتها ومر�آبها ،وجاءت
البيوت امل�ستقلة مع بناء مدينة الأحمدي التي
بني فيها �أكرث من  1000منزل م�ستقل له �سوره
اخلا�ص وحديقته امل�ستقلة.

هنالك رعيل أول
من المهندسين
وضعوا حجر
األساس للعمارة
الحديثة في
الكويت ولوالهم ما
بلغت العمارة في
البالد ما وصلت إليه

مهندسو ومقاولو بناء البيوت

خالل مو�سم الغو�ص ومو�سم ال�سفر تكون
الكويت �شبه خالية من الرجال �إال يف �شهري
�سبتمرب ومايو ،وعليه كانت الن�ساء هي املدير

يطلق على مقاول البناء يف املا�ضي لقب
الأ���س��ت��اد واجل��م��ع (الأ���س��ت��ادي��ة) ،الأ�ستادية
هم الرعيل الأول من املهند�سني الذين بنوا

ومل يك��ن يتواف��ر يف الكوي��ت خمطط��ون
ميكنه��م تقيي��م اخلط��ة و�إب��داء املالحظ��ات
عليه��ا ،وكان هذا التخ�ص���ص ن��ادرا يف العامل
العربي .فق��د كان املخطط الهيكلي الأول لدولة
الكوي��ت هو الأول يف العامل العربي ،ومل يو�ض��ع
�أي خمط��ط هيكلي قبل ذلك لأي مدينة عربية،
وج��اءت الكويت لتكون �أول دولة ت�ض��ع مثل هذا
املخط��ط حتت ظ��روف �ص��عبة ،فال توج��د �أي
بيان��ات تاريخي��ة ميكن اال�س��تناد �إليها ،كما مل
يكن لدى الكويت �أي جهة م�س�ؤولة لديها اخلربة
يف تقييم �أداء امل�ست�شارين �أو حتليل اخلطة التي
و�ض��عها امل�ست�ش��ارون و�إبداء املالحظات عليها.
كم��ا مل يكن يف الكويت مهند�س��ون من �أبنائها،
ف�أول مهند�س كويت��ي كان املهند�س علي املطوع
(مهند���س م��دين) وال��ذي تخرج م��ن القاهرة
عام � ،1959أي بعد �س��بع �س��نوات من و�ضع هذا
املخطط .ولذلك مل ميكن هناك �أي حلقة و�صل

بني املخططني والدولة ،ملعاجلة امل�شكالت التي
�ستواجهها اخلطة عند و�ضعها قيد التنفيذ.
واخلط��ة الت��ي و�ض��عت حين��ذاك متت يف
وقت قيا�س��ي ،لأن الكويت كانت تتطور ب�سرعة
كبرية ،ومل يكن لدى امل�س�ؤولني معرفة بالغر�ض
من هذه اخلطة ،لك��ي تعطى الأهمية الالزمة.
وق��د تعامل املخطط الهيكل��ي الأول مع املدينة
داخل ال�سور مب�ساحة  775هكتارا (7.550.000
مرت مربع) ،وحاول االحتفاظ باملدينة القدمية
بطابعها احل�ض��ري القدمي ،ومل يحاول ربطها
مب��ا خط��ط ل��ه خ��ارج ال�س��ور .و�أ�ص��بح ذلك
املخطط احلجر الأ�سا�س��ي جلميع املخططات
التي حلقت��ه ،وكان خمططا جيدا ومميزا بكل
املقايي�س .ونتيج��ة للمخطط الأول ولدت فكرة
جمل�س التخطيط ،ومت ا�ستحداث جهاز ملتابعة
الأمور املتعلقة بالتخطيط وجمع بيانات ت�ساعد
الباحثني يف هذا املو�ضوع.

أهم العوامل التي
أثرت على تصميم
مدينة الكويت
هي الحرارة والغبار
(الطوز) وشح المياه
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إنجاز مشروع السور

الكويت أول دولة

الثالث تطلب عقوال

عربية طبقت نظام

جبارة لها معرفة

تخطيط الضواحي

بجميع جوانب

وكانت من الدول

الهندسة وجميع

القليلة في العالم

من عملوا فيه كانوا
كويتيين

اشتهر (االستادية)
في الكويت
بمهاراتهم الفائقة
في تخطيط
األبنية وتصميمها
وتنفيذها
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الكويت منذ ن�ش�أتها .والأ�ستاد هو امل�صمم
واملنفذ للم�شروع الذي يكلف به ،وهو املهند�س
الفعلي للم�شروع (املهند�س امل��ق��ي��م) ،وهو
املقاول يف الوقت نف�سه .ومن �أهم الأ�ستادية
(املهند�سون) الذين ا�شتهروا ببناء البيوت يف
فرتة الع�شرينيات والثالثينيات والأربعينيات
من القرن الع�شرين �سعد ونا�صر الفرحان
وابناه عبداهلل وفهد الذين �شاركوا يف بناء
ق�صر ال�سيف وامل�ست�شفى الأمريكي والكني�سة
القدمية ومنزل الق�س ومنزل الدكتور �سكدر.
وكذلك فهد وعبداهلل ورا�شد الرباح الذي
خطط و�صمم و�أ�شرف على بناء �سور الكويت
البحري ،كما �ساهم ب�شكل كبري يف بناء ال�سور
الثالث و�سوق اخل�ضرة .وكذلك �آل بحوه ،ومنهم
عبداهلل عبدال�سالم وخليفة وحممد اللذان
�شاركا يف بناء امل�ست�شفى الأم�يري وجمرور
ال�شارع اجلديد ،وم�ست�شفى الوالدة وامل�ست�شفى
ال�صدري و�سكن املمر�ضات .و�أحمد عبداخلالق
البنا الذي ا�شتهر ب�أعمال زخرفة اجلب�س ،وهو
الذي نفذ واجهة امل�ست�شفى الأمريكاين وقام
بزخرفة الأق��وا���س ،بالإ�ضافة �إىل عبداحلي
البناي وعبدالعزيز املقهوي وعبدالعزيز
العي�سى و�صالح فايز الذربان وحممد بن دحيم
و�سليمان العمري ،وعا�شور وجا�سم و�أحمد
عبدال�سالم و�أحمد بن املليفي وعبدالكرمي
املني�س وعلي الهزمي وحممد الذباحي ومبارك
ح�سني د�شتي و�أحمد الأ�صفهاين وعبدالرزاق
الداعي وفهد الرا�شد و�أحمد املهنا
امليا�س ،وك��ان

ي�ساعد ه��ؤالء الأ�ستادية البنا�ؤون واملعاونية.
وكانت بلدية الكويت ت�ستعني ببع�ض ه ��ؤالء
الأ�ستادية وتكلفهم �ضمن جلانها لإبداء الر�أي
حول تكلفة املباين واحلوائط والأ�سوار.
وق���د ا�شتهر (الأ���س��ت��ادي��ة) يف الكويت
مبهاراتهم الفائقة يف التخطيط والت�صميم
والتنفيذ ،وما �سور الكويت الثالث �إال مثال على
ذل��ك ،فقد خطط ه ��ؤالء (الأ�ستادية) م�سار
ال�سور ومواقع بواباته و�أمكنة �أب��راج املراقبة
ومواقع فتحات �إطالق النار ،و�أداروا امل�شروع
عن طريق جتنيد العاملني على ال�سور وتوزيع
مهامهم املختلفة ،وح��ددوا طرق جلب املواد
التي يتطلبها امل�شروع من طني و�صخور وماء
و�أخ�شاب ،وتوفري املاء والطعام ملئات العاملني
 ،وذل��ك يف وقت قيا�سي� ،إ�ضافة �إىل مراقبة
ال�صرف ح�سب امليزانية املقررة  ،وهذه الأمور ال
ميكن �أن تتم ع�شوائيا ،ف�إجناز م�شروع مثل هذا
يتطلب عقوال جبارة لها معرفة بجميع جوانب
الهند�سة .وجميع من عملوا يف ه��ذا ال�سور
كانوا كويتيني ،و�أجنزوا �سورا طوله  6400مرت
على �شكل ن�صف دائرة يحيط الكويت ،و�أدخلوه
يف البحر من ناحيتني مل�سافة ال ت�سمح للعدو
باخرتاقها حتى خالل اجلزر ،و�سماكة جدران
ال�سور مرتان وارتفاعه �أربعة �أمتار� ،أي نحو 70
�ألف مرت مكعب من الطني ت�صب وتبنى خالل
ثالثة �أ�شهر� ،أي �إنهم
كانوا يبنون �أكرث من 350
مرتا مكعبا يوميا �إذا ما

�أخذنا الأب��راج والبوابات و(الغول) ومن�صات
�إط�لاق النار يف االعتبار .وه��ذا عمل جبار
بكل املقايي�س ي�ضاهي ما �صب من الكونكريت
يف ال�سد العايل ب��أ���س��وان ،مع ف��ارق املعدات
والتجهيزات التي و�ضعتها م�صر ورو�سيا لتنفيذ
ذلك امل�شروع اجلبار.
بناء البيوت

كانت عملية بناء البيوت عفوية وتتم من
دون �أي خمطط �أو ر�سومات  ،فيما عدا بيوت
بع�ض املي�سورين .ومل تكن هناك �أنظمة حتدد
امل�ساحات �أو االرتفاعات ،وكانت جميع البيوت
متال�صقة خالية من �أي عمود ،فجميع حوائطها
حاملة .وكان البناء مكلفا بالن�سبة �إىل دخل
الفرد حينذاك .وكان احلائط يبنى بثالث طرق
هي :احلوائط الطينية (اللنب) وحوائط العروق،
واحلوائط احلجرية .وك��ان هناك الليوان يف
البيوت الكبرية ،وهو املكان الوحيد الذي ي�ستعمل
فيه الأعمدة واجل�سور.
وكان البنا�ؤون ي�صنعون مواد البناء التي
يحتاجون �إليها يف بناء البيوت من طني وج�ص،
كما كانت ت�صنع الأبواب ومف�صالتها و�أقفالها،
وال�شبابيك اخل�شبية والق�ضبان اخلا�صة بها.
�أما بقية املواد مثل اجلندل والبا�سيج فقد كانت
ت�ستورد من اخلارج .وقد حر�صت بلدية الكويت
على الت�أكد من �سالمة مواد البناء امل�ستعملة
و�أ�صدرت عدة قرارات حولها.

وكانت �أدوات البناء بدائية ،فكان ال�صاري
ي�ستخدم كرافعة لرفع (ال�صور) وهو اجل�سر
احلامل لليوان ،وكانت معدات البناء تقت�صر
على ما يلي :عدة احلفر والتك�سري ،وعدة البناء،
وعدة القطع.

الرائدة في هذا
المجال

تخطيط المناطق السكنية

كانت الكويت �أول دولة عربية تطبق نظام
تخطيط ال�ضواحي ،كما كانت من الدول القليلة
يف العامل الرائدة يف هذا املجال ،فطبق هذا
النظام الفريد حينذاك على مناطق الد�سمة
والدعية وال�شويخ وال�شامية والفيحاء والقاد�سية
وال�شعب .وعند تخطيط �ضاحية جديدة يحاول
املخططون تطوير تخطيطها ليكون ت�صميم
ه��ذه ال�ضاحية �أف�ضل من �سابقتها� ،إىل �أن
تو�صلوا �إىل ت�صميم العديلية واخلالدية الذي
كان متميزا ،فتم اعتباره منوذجا يحتذى به يف
ت�صميم جميع ال�ضواحي يف امل�ستقبل.
وب��د�أت �صناعة البناء بالتطور ال�سريع
بعد احلرب العاملية الثانية ،والبدء يف �إن�شاء
مدينة الأحمدي يف عام  1947نتيجة اكت�شاف
النفط واحلاجة �إىل بناء منازل للعاملني يف
تلك ال�صناعة احليوية .وبعد �أن كانت املباين
ت�شيد من الطني وحجر البناء مت االعتماد على
الكونكريت والطابوق الأ�سمنتي يف عملية البناء.
ثم تطورت عملية البناء ومواد البناء ب�صورة
كبرية لتواكب التطورات العاملية بهذا ال�صدد،
وت�ستفيد من التكنولوجيا احلديثة املطبقة يف
الدول املتقدمة.

أصبحت مدينة
الكويت كاملة في
نهاية  1949ثم
بدأت تأخذ منحى

آخر منذ عام 1952
وحتى اليوم

العدد السادس عشر  -يونيو 2018

19

شخصية العدد

ينتمي �شعيب �إىل مدر�سة «اخلواجات» وهي
مدر�سة تعرف من خالل ال��زي ال��ذي يرتديه
�أع�ضا�ؤها� ،أي �أ�صحاب البنطلون والقمي�ص،
وهو بخالف الغرتة والد�شدا�شة ،وهذا التقليد
رمب��ا ك��ان ناجت ًا عن االحتكاك املتوا�صل مع
املجتمعات غري اخلليجية �أثناء فرتة الدرا�سة
اجلامعية باخلارج �أو لأ�سباب �شخ�صية� ،إال �أن
رواد هذه املدر�سة معروفون يف الكويت ب�أنهم
«خمالفون» للعادات والتقاليد ال�شعبية ..فقط
بوا�سطة الزي.
شهادات ومناصب

حامد شعيب..
«أول معماري كويتي»
�إعداد  :مو�سى �أحمد

عضو مؤسس
لجمعية المهندسين
الكويتية ورئيسها
بين عامي

 1965و 1970
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“�أول معم��اري كويت��ي” ،و“�أك�ثر
�ش��خ�ص �أثر على التنمي��ة يف الكويت”..
جائزت��ان من جوائز عدة مل ِ
تف املهند�س
الراح��ل حام��د عب��د ال�س�لام �ش��عيب
حقه م��ن التكرمي خالل م�س�يرة حافلة
بالإجنازات.
قبل نحو  60عاماً ،ومع بداية النه�ضة
العمراني��ة واالقت�ص��ادية التي �ش��هدتها
الب�لاد وبعي��د ا�س��تقالل دول��ة الكويت،
�أدرك��ت طالئ��ع املهند�س�ين الكويتي�ين
حاجتهم �إىل جمعية مهنية تعنى ب�ش�ؤونهم
و�ش���ؤون الب�لاد ،ف��كان الراح��ل ع�ض��واً

م�ؤ�س�س��اً جلمعية املهند�سني الكويتية التي
�أ�شهرت يف  20نوفمرب  ،1962و�أ�صبح رئي�ساً
لها من ع��ام  1965اىل  1970لثالث دورات
مدة كل منها �سنتان.
ع��رف �أه��ل الكوي��ت حام��د �ش��عيب
بالنزاهة والثقة ،فعلى الرغم من املغريات
الت��ي كان��ت تتوف��ر ل�ص��احب الوظيفة،
وال�ص�لاحيات الت��ي كان يتمت��ع بها ،ف�إن
النا�س ي�ش��هدون له ب�أنه خ��رج من بلدية
الكويت الت��ي عمل فيها م��دة طويلة كما
دخل :نظيف اليد والذمة.

ح�صل �شعيب على دبلوم الهند�سة املعمارية
من كلية �أك�سفورد للهند�سة املعمارية عام ،1958
وعلى دبلوم الت�صميم العمراين من جامعة
ليفربول عام  ،1964و�أ�صبح ع�ضوا يف املعهد
امللكي ملهند�سي العمارة الربيطانيني RIBA
–  ،1960وع�ضوا يف املعهد امللكي الربيطاين
لتخطيط املدن .1978 - MRTPI
بد�أ عمله اخلا�ص بر�أ�سمال مل يتجاوز ثمانية
�آالف دينار دفعها ك�أجور ملوظفني بلغ عددهم
حينذاك  15موظفا� ،إىل �أن �أن�ش�أ مع �شريكه
يف ع��ام  1968املكتب العربي لال�ست�شارات
الهند�سية ،الذي �ضم خم�سة �أدوار ،وكان يعمل
به نحو  300مهند�س� ،إ�ضافة �إىل ثالثة مكاتب
فرعية يف البحرين و�أبو ظبي ولندن.
وجد نف�سه يف القطاع اخلا�ص �أكرث مما هو
يف القطاع احلكومي ،ومتلكته رغبة �شديدة يف
�أن يبني ال�سمه �صرحا يف «عامل الهند�سة» وكان
له ما �أراد.
كل �شيء فيه يرتبط «بالهند�سة» التي تعلمها
يف جامعات بريطانيا ومار�سها طوال �سنتني بعد
تخرجه يف لندن ثم عودته �إىل الكويت ،ومنزله
اخلا�ص الذي يعتربه �أهم �إجناز يف حياته ،هو
من ت�صميمه و�إ�شرافه وكذلك الديكور الذي
يحتويه.
إنجازات خالدة

يف حياته و�سجله العملي �أكرث من «�إجناز»
يفتخر به ،و�إن كان ي�شري �أحيانا �إىل م�شروع
ق�صر «بيان» وجممع البنوك والدائري ال�ساد�س،
لكن ما هو حمفور يف ذاك��رت��ه منا�سبتان ال
متحيان ،الأوىل عندما غادر �إىل املنامة �سنة
 1997لتكرميه ك��أح��د الأع�����ض��اء امل�ؤ�س�سني
جلمعية املهند�سني البحرينية ،والأخرى عندما
منحه املعهد الأمريكي للخر�سانة �سنة 2001
«جائزة الإجناز» تقديرا للأعمال املتميزة خالل

� 40سنة من اخلدمة الفنية واملهنية �سواء يف
القطاع احلكومي �أواخلا�ص.
�ساهم الراحل و�شارك يف و�ضع املخطط
الهيكلي الأول والثاين للدولة ،وعمل على التقيد
بتلك املخططات واحرتامها ،وجعل امل�س�ؤولني
يلتزمون بها ،حيث اخرتقت تلك املخططات
وحتولت املناطق اال�ستثمارية �إىل جتارية دون
�أدنى اعتبار ملا مت التوافق عليه والتعهد بتنفيذه.
و�شهدت له جلان جمل�س الأم��ة ب�أنه �أحد
القالئل من م�س�ؤويل الدولة الذين قالوا �إن
الكويت تفتقد للخطط الإ�سكانية.
يف م�سرية املهند�س �شعيب الطويلة عدد
كبري من الوظائف التي �شغلها منها داخل
الكويت و�أخرى خارجها ،وهي معماري م�ساعد
 �إدارة الإ�سكان ،وبلدية منطقة لندن الكربى(يوليو� -سبتمرب � - 1958إنكلرتا) ،ومهند�س
معماري م�ساعد  -م�ؤ�س�سة ف��ارم��رودارك
( FARmer& Darkاكتوبر  - 1958مار�س
� - 1959إنكلرتا) ،ومهند�س معماري م�ساعد
يف مكتب Ork&Rosenburg&Mardell
(ابريل  - 1959مار�س � - 1960إنكلرتا).
وداخل الكويت �شغل وظيفة مهند�س معماري
م�ساعد – يف �إدارة الت�صميم بوزارة الأ�شغال
(ابريل  - 1960اغ�سط�س  ،)1962ومهند�س
معماري خمطط م��دن يف بلدية الكويت من
�سبتمرب  - 1964يناير .1965
و�شغل �أي�ضا من�صب م�ساعد مدير �إدارة
التنظيم يف بلدية الكويت ،1966 – 1965
واملدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية فيها - 1966
 ،1972ورئي�س مهند�سي بلدية الكويت 1972 -
.1984أبرز نشاطاته ومناصبه:

•ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س جمعية املهند�سني
الكويتية من  1965اىل .1970
•رئي�س احتاد املهند�سني العرب.
•ع�ضو م�ؤ�س�س ونائب رئي�س جمعية حماية
البيئة الكويتية ( ،)1981 - 1974وتوىل
رئا�سة اجلمعية .1988- 1982
•رئي�س وف��د الكويت الجتماع جمل�س
برنامج الأمم املتحدة للبيئة خالل
االع��وام ،1979 ،1978 ،1977 ،1976
.1984 ،1982 ،1981 ،1980

نال جائزة «اإلنجاز»
من المعهد األمريكي

للخرسانة عام 2001
تقديرًا لعطاءاته
الفنية والمهنية خالل
 40عامًا

•رئي�س وف��د الكويت �إىل م�ؤمتر الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية -هل�سنكي
.1983
•م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية
املعوقني الكويتية
•م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية
القلب الكويتية.
•كرمت جامعة الكويت ال��راح��ل ك ��أول
معماري كويتي ،وكرمه معهد الكونكريت
الأمريكي باعتباره �أكرث �شخ�ص �أثر على
التنمية يف الكويت.
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مركز الشيخ عبداهلل السالم الثقافي..

منارة إشعاع علمي وحضاري في الكويت
�إعداد � :إ�سراء علي
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درة جمالي��ة رائع��ة تطل على اخلليج العربي ،و�ص��رح معم��اري يخلب الأنظار،
وحمطة �إبداع رائدة...تلك العبارات ت�ص��ف باخت�ص��ار مركز عبداهلل ال�سامل الثقايف
الذي يعد �إحدى املنارات العلمية والتاريخية احلديثة يف الكويت.
وتل��ك التحف��ة املعمارية الت��ي ت�أتي ا�س��تمرارا لتدفق العطاء الثق��ايف الكويتي
امل�س��تنري وريادت��ه ت�ؤكد مدى التطور احل�ض��اري الذي ت�ش��هده الب�لاد �إميانا من
قيادتها الر�ش��يدة بدور الثقافة يف دعم احل�ض��ارات والدفع قدم��ا يف عجلة التنمية
لتكون الكويت منربا ثقافيا وتعليميا عامليا .
ولعل الكلمة التي �ألقاها وزير �ش���ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ال�صباح
يف افتتاح املركز تعرب عن تلك الر�ؤية حني قال فيها خماطبا �س��مو �أمري البالد ال�ش��يخ
�ص��باح الأحمد اجلابر ال�صباح�«:سيدي �ص��احب ال�س��مو ،اليوم نحظى ب�شرف ح�ضور
�سموكم الكرمي القتطاف ثمرة من ثمار جهدكم العظيم بافتتاح مركز عبداهلل ال�سامل
الثقايف ،هذا ال�صرح العلمي والثقايف والتاريخي الذي ي�سرتجع املا�ضي ويعك�س احلا�ضر
ويتطلع �إىل امل�ستقبل ب�أجنحته املختلفة».

وتزين املركز  25نافورة مياه ونوافري نفاثة
إطاللة على الخليج العربي
يطل ذلك ال�ص��رح اجلمايل الذي يحمل موزعة حول املحيط اخلارجي للمباين ،لت�ضيف
ا�س��م �أمري الكوي��ت الراحل ال�ش��يخ عبداهلل �ألقا جماليا �إىل ذلك ال�ص��رح ،وتبهج الزائرين
ال�س��امل ال�ص��باح ،م�ؤ�س���س وراعي النه�ض��ة بن�سمات املياه اجلميلة ورذاذها العليل.
وي�ضم املركز متاحف يبلغ عدد �صاالتها
احلديث��ة التي يعي�ش��ها الوط��ن العزيز ،على
عـر���ض حتـ��وي �أكرث م��ن 1100
اخللي��ج العرب��ي لري�س��م على مياه��ه معامل � 22ص��الـة
ٍ
النه�ض��ة الت��ي ت�ش��هدها الكوي��ت ،ويفت��ح قطعـة مـن املعرو�ض��ـات ،و�ساهم يف جتهيـزه
�أ�ش��رعته لكل الزوار وال�سياح من �شتى انحاء نح��و  100جهـة متخ�ص�ص��ـة مـ��ن  13بلـدً ا،
ممــا يعــد تعاو ًنا دول ًيا مميز ًا ،فيما ا�ستغرق
العامل.
بنا�ؤه نحو � 20ش��هرا للإن�ش��اءات و� 18شهرا
ويق��ع املرك��ز يف منطقة ال�ش��عب التابعة للأعمال املتحفية ،لي�ص��بح من �أكرب مناطق
ملحافظة حويل ،وبني مكان «مدر�سة عبداهلل العر���ض املتحف��ي على م�س��توى العامل ،ومن
ال�سامل» التي تعد من �أوائل املدار�س النظامية �أ�سرع امل�شروعات الهند�سية العاملية من حيث
يف الكويت .و�ش��يد على م�ساحة �إجمالية تبلغ الت�صميم والتنفيذ .
مبان
نح��و � 127أل��ف م�تر مرب��ع مب�س��احة ٍ
مرافق متنوعة
تبل��غ � 30ألف مرت مرب��ع وحدائق مقامة على
م�س��احة � 97ألف مرت مربع ،فيما بلغ جمموع
ي�ض��م املرك��ز ع��دة مراف��ق كامل�س��ارح
امل�س��احة املبني��ة وه��ي عب��ارة ع��ن طابقني وال�س��احة اخلارجية ومتاجر الهدايا� ،إ�ضافة
�س��فليني وثالث��ة طوابق علي��ا � 123.500ألف �إىل املطاع��م واملقاهي التي تق��دم امل�أكوالت
مرت مربع.
وامل�ش��روبات والوجبات اخلفيف��ة وتتنوع مبا
مبان ت�ضم �ستة يتنا�سب مع جميع �أذواق الزائرين.
ويت�ض��من املركز ثمانية ٍ
متاح��ف� ،إ�ض��افة �إىل مبن��ى للوثائ��ق وقاعة
وتتي��ح متاج��ر الهداي��ا املوج��ودة يف
م�ؤمترات تت�ض��من م�س��رحا يت�سع لـنحو  300املتاح��ف للزائرين جترب َة ت�س��وقٍ فريد ًة من
�ش��خ�ص ،ومبن��ى للخدم��ات العام��ة ومركز نوعه��ا� ،إذ تتوف��ر فيه��ا ت�ش��كيلة متنوعة من
للمعلوم��ات ومبنى ملواقف ال�س��يارات يت�س��ع الهدايا البديعة التي تت�سم بالأ�صالة وتنا�سب
جميع الفئات العمرية .
لـنحو � 1231سيارة.

تحفة معمارية تأتي
استمرارا لتدفق
العطاء الثقافي
الكويتي وريادته
وتؤكد مدى التطور
الحضاري الذي
تشهده البالد
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المركز يتضمن 8
مبان تضم  6متاحف
ٍ
ومبنى للوثائق
وقاعة مؤتمرات
تتضمن مسرحا يتسع
لـنحو  300شخص

وحت���ي���ط مب��ب��اين
امل���رك���ز «م�����س��اح � ٌة
م��ف��ت��وح��ة» متنح
ال�������زوار ف��ر���ص��ة
لال�سرتخاء ،وفيها
ي�ستك�شــــفون
املعرو�ضات اخلارجية
التفاعليــة وي�ستمتعــــون
بها ،مثل عامل التنقيب
ع��ن ال��دي��ن��ا���ص��ورات،
وع������امل ال���ك���واك���ب
وظ�لال��ه��ا وح��دي��ق��ة
العلـوم التفـــاعليـــــة
الرتفيهية .
ويف تلك امل�س��احة تُعر�ض الأعمال الفنية
العامة التي تر ِّوج للفنانني املحليني والدوليني
وتُدخ��ل البهج��ة واملتع��ة �إىل نفو���س الزوار،
حيث توف��ر جتربة فري��د ًة ومتنوع��ة جلميع
الفئ��ات ال ُعمرية ملا حتويه من منحوتات
ومناظ��ر طبيعي��ة ومعرو�ض��ات ذات
تقنيات تقليدية ومتقدمة.
�أم��ا امل�س��رح وم�س��احات
املــعــار���ض اخلا�ص��ـــة
فت�ض��م �سل�س��لـــة م��ن
الربام��ج النوعي��ة التي
تنظم ب�ص��فة م�س��تمرة
وتتعل��ق مبو�ض��وعـــــات

و�أف��كار يف جم��االت الفن��ون والعل��وم ،حيث
يقدم م�سرح ال�ش��يخ عبداهلل ال�سامل الثقايف
للزائري��ن عل��ى اخت�لاف فئاته��م العمري��ة
جترب��ة تنط��وي على امل�ش��اركة يف الأن�ش��طة
التي تُنفَّذ فيه ،ومنها عرو�ض حملية ودولية،
ف�ض�لا ع��ن ا�ست�ض��افة م�ؤمت��رات �أكادميية
ومعار�ض متخ�ص�صة.
ويعترب امل�سرح م�ساحة حا�ضنة للأعمال
الفني��ة الثقافية احلديثة التي متثل م�ص��در
�إله��ام لكل م��ن مقدمي العرو���ض والفنانني
والط�لاب واملمثل�ين م��ن جمي��ع الأعم��ار
للم�شهورين منهم والواعدين .

وث��اين �أق�س��امه ه��و (متح��ف التاري��خ
الطبيع��ي) ال��ذي يدخ��ل الزائ��ر �إىل ع��امل
الدينا�صورات ،وي�شاهد الزواحف والثدييات
التي عا�ش��ت قبل نحو  65مليون �سنة ليتعرف
على املخلوقات ال�ضخمة التي عا�شت يف مياه
الكويت يف فرتة ما قبل التاريخ و كيف كانت؟
وماذا كانت ت�أكل؟ كما ي�ش��اهد فيه عامل ًا من
اجليولوجي��ا واجلغرافي��ا ،وكي��ف �أ َّث��ر مناخ
الكويت و�ص��ناعتها على العامل؟ وكيف ميكن
 6متاحف عالمية
ل��ه �أن ي�ؤثر عل��ى البيئة يف منزل��ه وجمتمعه
وي�س��تمتع زوار املركز بالتجوال يف �س��تة حر�ص ًا على كوكب �أكرث نظافة واخ�ضرار ًا .
متاح��ف عاملية ت�أخذه��م �إىل عوامل تاريخية
وي�س��اعد (متحف العل��وم والتكنولوجيا)
وثقافي��ة وفكري��ة وعلمي��ة وتكنولوجي��ة،
وي�س��تمتعون به��ا م��ع عائالته��م يف جت��ارب الزائر على معرفة الكيفية التي مت بها مواكبة
تطور عملية النقل عرب الع�ص��ور من مناطيد
علمية وتكنولوجية مثرية.
الهواء ال�س��اخن �إىل املحركات النفاثة ،ومن
فمتحف (النظم البيئية) ي�س��افر بالزائر العربات التي جترها اخليول �إىل ال�س��يارات،
َ
�إىل املا�ض��ي ليتع��رف عل��ى ع��امل الطبيع��ة وكذل��ك م��ن املراكب ال�ص��غرية �إىل ناقالت
الق��دمي واحلدي��ث،
َ
وليفهم �أهمي��ة الأنظمة النف��ط  .ويتعل��م الزائ��ر فيه �أح��دث الطرق
البيئي��ة ،والكيفية التي �أث��رت بها على التنوع الروبوتية والتكنولوجية التي ت�س��اعد الب�شر،
البيولوجي لكوكبنا عرب ماليني من ال�سنوات
وتعرف��ه عل��ى مفهوم ال��ذكاء اال�ص��طناعي
و اكت�ش��اف الغابات املطرية يف جنوب �ش��رق
وكيف يتفاعل مع الروبوتات.
�آ�س��يا ،و الكيفي��ة التي �س��اعدت بها �أ�ش��جار
وال يوجد �شيء �أكرث حما�سة وتعقيد ًا من
الق��رم (املانغ��روف) البيئ��ة .كم��ا تغو�ص به
يف ع��امل فريد حتت امل��اء يف مواجهة للحياة كيفية عمل ج�س��م الإن�س��ان وعقل��ه .وهو ما
البحرية ليتعرف �أكرث على البيئة اال�ستثنائية يتيحه ق�س��م (ج�سم الإن�سان) حيث يتم فيه
للكوي��ت وكي��ف عا�ش��ت فيه��ا املخلوق��ات �ش��رح �أ�س��رارهما ووظائفهم��ا املعقدة ،مبا
ي�س��اعد الزوار على ا�س��تيعاب الكيفية التي
ب�صعوبة �شديدة.

المركز يضم متاحف
يبلغ عدد صاالتها
عـرض
 22صالـة
ٍ
تحـوي أكثر من
 1100قطعـة مـن
المعروضـات

«متحف العلوم
والتكنولوجيا» يأخذ
الزوار في رحلة تواكب
تطور عملية النقل
عبر العصور مع إطاللة
على مفهوم الذكاء
االصطناعي والروبوتات
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المركز يقدم برامج
تعليمية تتماشى
مع مهمته في

تت�ص��رف به��ا العق��ول كحوا�س��يب متطورة
وت�ش��رح النماذج التعليمي��ة لكيفية عمل كل
من اجل�س��د والعق��ل يف تناغ��م  .ويبني هذا
الق�س��م مدى �أهمية ال�صحة وكيفية التعامل
م��ع �أي هجوم يقع عليه ،ع�بر عر�ض رباعي
الأبع��اد ،وي��ري الزائ��ر عجائ��ب اجل�س��د
الب�شري والكيفية التي يدافع بها عن نف�سه .
�أم��ا الراغ��ب يف معرف��ة تاريخ الع�ص��ر
الذهب��ي للإ�س�لام والإ�س��هامات العلمي��ة
والثقافي��ة والفنية القيمة للعرب وامل�س��لمني
يف جم��ال العلوم احلديثة والعامل املعا�ص��ر،
فيج��د �ض��الته يف (متح��ف العل��وم العربية
الإ�سالمية) الذي ي�سلط ال�ضو َء على الأعمال
والإجن��ازات املهم��ة له���ؤالء العلم��اء ،حيث
المركز يحوي صاالت
عدة الستضافة
الفعاليات
والمهرجانات
المحلية والعالمية
ذات العالقة الوثيقة
بالفن
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يدع��و ال��زوار �إىل �أن يرتبط��وا مرة� أخ��رى
بر�س��الة الإ�س�لام امللهمة التي طاملا �شجعت
على البحث العلمي.
ويعرف هذا املتحف ال��زوار على �أعمال
علماء عرب وامل�س��لمني يف جماالت االخرتاع
العلم��ي و ال�ص��يدلة و الفل��ك والهند�س��ة،
والكيفي��ة الت��ي �أ�س��همت به��ا اخرتاعاته��م
يف بن��اء الأعاجي��ب املعماري��ة يف الع��امل
الإ�س�لامي ،وذل��ك عن طري��ق عر�ض ممتع
يخاطبهم فيها عاملا الريا�ض��يات امل�س��لمان
اخلوارزمي والبريوين .
ولطامل��ا كان��ت درا�س��ة الف�ض��اء ملهم ًة
ممتلئ��ة باحلقائ��ق واملعلوم��ات وغام�ض��ة،
وبه��ذا ال�ص��دد يج�س��د (متحف الف�ض��اء)

ف�ض��ول الإن�س��ان ح��ول املجرات والف�ض��اء
الوا�س��ع ،ويوف��ر نظ��رة وفر�ص��ة غ�ير
م�س��بوقة ِّ
لالط�لاع عل��ى �أه��م الإجن��ازات
واال�ستك�ش��افات الب�ش��رية يف تاريخ درا�س��ة
الف�ض��اء ،ويتيح ا�ستك�ش��اف عجائب الكون
والتعرف على ُم�ص��ادم الهدرون��ات الكبري
ال��ذي يعترب م��ن �أعق��د من�ش���آت التجارب
العلمية التي مت بنا�ؤها ،و�إحدى �أهم و�س��ائل
َف ْهم الفيزياء العملية .
البرامج التعليمية

يقدم املركز العديد من الربامج التعليمية
مبا يتما�ش��ى م��ع مهمته يف قي��ادة التطوير
يف كل املج��االت .وم��ن �أب��رز ه��ذه الربامج
«�أكادميية الف�ض��اء» ،وه��و الربنامج الوحيد
يف الكوي��ت ال��ذي يوفر للأطفال �أ�س��بوعني
من التدريب ب�ش��كل يحاكي متاما ما يتدرب
علي��ه طالب علوم الف�ض��اء املتخ�ص�ص��ون.
ويف جمال حقوق الإن�سان يهدف « برنامج
الت�س��امح» �إىل ن�ش��ر ثقافة حقوق الإن�س��ان
وثقاف��ة ال�س�لام ب�ين �ش��ريحة ال�ش��باب يف
الكوي��ت ،يف ح�ين ي�س��هم برنام��ج «كوديد»
 Codedالتدريب��ي يف تعليم الأطفال ملدة 4
�أ�س��ابيع على �أ�سا�سيات الت�شفري وتكنولوجيا
الروبوتات والفن والعلوم با�س��تخدام �أحدث
الأدوات التعليمي��ة والألع��اب والأجه��زة.
وهنال��ك �أي�ض��ا برنام��ج “بريك���س ف��ور
كي��دز”  Bricks 4 Kidzالرائ��د يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،حيث
يتم �إك�س��اب امل�ش��اركني امله��ارات التعليمية
الأ�سا�س��ية لهذا الربنامج با�ستخدام “ليجو
بريك�س”  LEGO Bricksمن خالل تقدمي
جتارب فريدة حتفز قدراتهم وتتحداها.

صاالت للمعارض والمناسبات

يحت��وي املركز على عدد من ال�ص��االت
املنا�سبة ال�ست�ضافة الفعاليات واملهرجانات
ذات العالقة الوثيقة بالفن ،و�أكربها �صالة
العر�ض الرئي�س��ية للمركز التي ت�ست�ض��يف
جمموعة كبرية م��ن الأعمال الفنية ،بحيث
ت�شمل الأعمال التي �أنتجها فنانون حمليون
وعاملي��ون .كما حتت��وي ال�ص��الة على قاعة
�صغرية للمحادثات وامل�ؤمترات.
�أم��ا ال�ص��االت املخ�ص�ص��ة للتدري��ب
و�إقام��ة املعار���ض فقد خ�ص���ص لها طابق
يتك��ون م��ن �س��ت م�س��احات مت�س��اوية،
خ�ص���ص له��ا واجه��ة زجاجية تط��ل على
�ص��الة العر�ض الرئي�سية يف
الطابق الأر�ض��ي .ومت
تخ�ص��ي�ص امل�ساحة
الركنية الأكرب حجما
ذات الواجهــــــــــات
الزجاجي��ة لإقامــ��ة
ور���ش عم��ل الفن��ون
الب�ص��رية للمدار�س
والكبار.

قيادة التطوير
أهمها “أكاديمية
الفضاء»

وهنالك �أي�ضـــا
مركــــ��ز الفنــــ��ون
اجلميلة الذي يحوي
ع��ددا م��ن املراف��ق
املهمــ��ة تتمثــــ��ل يف
معار���ض وم�س��احات
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إنشاء المركز يأتي

المكتبة تعتبر همزة

إيمانا من قيادة

الوصل بين جميع

الكويت بدور الثقافة

متاحف المركز

في دعم الحضارات

وبين مركز الفنون

ودفع التنمية لتكون

الجميلة وتهدف
لتثقيف الرواد

الكويت منبرا ثقافيا

عر�ض وا�ستوديوهات للفنانني ،وتعترب نقطة
حتول ت�سهم يف تعزيز جمال الفنون اجلميلة
يف دولة الكويت.
ويتمث��ل ه��دف ه��ذا املرك��ز عل��ى وجه
�أخ�ص يف تطوير معار�ض داخلية وم�شرتكة
عالية اجلودة و�إع��داد برامج فنية بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سات اخلارجيةُ ،بغية ت�شجيع �أعمال
الفنان�ين الكويتي�ين واالرتق��اء به��م ومن��ح
فر�ص تطوي��ر احرتايف لل�ش��باب الواعدين،
عرب االلتقاء بالفنانني الدوليني واملحرتفني
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يف جمال الفنون من خالل “برنامج الفنان
املقيم”.
ويوف��ر هذا الربنام��ج للفنانني املقيمني
الوق��ت وامل�س��احة وامل�س��اندة لتطوي��ر
ممار�س��اتهم وابتكار �أف��كار جديدة لتعزيز
ال�ش��عور بالإب��داع وخلق احل��وار واالهتمام
واملمار�س��ات الإبداعي��ة املختلف��ة .و�أت��اح
املرك��ز له��ذا الربنامج م��ا يحت��اج �إليه من
من�ش�آت كا�ستوديو و�أدوات ومعدات منا�سبة.

وتعترب املكتب��ة همزة الو�ص��ل بني جميع
متاح��ف املركز وبني مرك��ز الفنون اجلميلة،
وهي تهدف �إىل تثقيف وترفيه اجليل الأ�صغر
�س��نا .وت�ش��مل قائمة الأن�ش��طة املتاحة فيها
رواية الق�ص�ص وور�ش عمل و�أن�شطة �إبداعية
للزوار ال�صغار و�أ�سرهم .
وي�ض��م املرك��ز ما يطل��ق علي��ه «ديوانية
الفنان�ين» وهي ملتقى بني الفنانني املوهوبني
واجلمهور ملناق�ش��ة الفن والأف��كار الإبداعية
يف جو غري ر�سمي ،تقدمه عادات ال�ضيافة يف

املجل���س الكويتي التقليدي .وي�ست�ض��يف هذا
املكان ح��وارات فنية م��ن برنامج ال�ض��يافة
ف�ضال عن جل�سات القراءة العامة .ويت�ضمن
املرك��ز يف الطاب��ق الأول ركنا خا�ص��ا يدعى
«رك��ن الإبداع»� ،ص��مم ليك��ون مبثابة ملتقى
ي�س��لط ال�ض��وء عل��ى املواه��ب املتمي��زة يف
جمال ال�صناعات الإبداعية املحلية .ويهدف
ه��ذا الرك��ن �إىل تثقي��ف اجلمه��ور املحل��ي
و�إ�شراكه يف املجاالت الإبداعية حول �أ�ساليب
اال�ستك�شاف يف املواد واملفاهيم.

وتعليميا عالميا
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سوق شرق

يعت�بر �س��وق �ش��رق جوه��رة عمراني��ة من
اجلواه��ر الت��ي ت�ؤلف العقد العم��راين الكويتي،
حي��ث �أقي��م عل��ى م�س��احات حماذية ل�ش��اطئ
اخللي��ج العربي ،وميثل منهجا للتوا�ص��ل الواعي
يف العمل املعماري بني املا�ض��ي واحلا�ض��ر ،كما
ي�ش��كل حماولة لإعادة �ص��ياغة مفهوم وتعريف
الرتاث العمراين� .إ�ض��افة �إىل ذلك ف�إنه يكر�س
حالة من العطاء تت�س��م باالن�سجام بني الإن�سان
وبيئته يف نط��اق املكان الذي يعي�ش فيه ويتفاعل
مع��ه .واملبن��ى يف العم��وم ما ه��و اال نت��اج بيئي
وثقايف معا�ص��ر ،ولي�س ا�ستن�س��اخا للما�ض��ي �أو
تعبريا عن مفاهيم جامدة.
ويق��ع م�ش��روع واجه��ة �ش��رق البحري��ة يف
العا�ص��مة الكويت ،وا�ش��تهر با�سم �س��وق �شرق،
وافتتح ر�س��ميا حتت رعاية �أم�ير البالد الراحل
ال�ش��يخ جاب��ر الأحمد ال�ص��باح يف � 30س��بتمرب
.1998
ويجمع �سوق �شرق بني الطرازين الإ�سالمي
واحلدي��ث ،وق��د مت ت�ص��ميمه بحي��ث ي�س��تفاد
من كام��ل الواجهة البحرية ،مع اال�س��تفادة من
الإمكانات التكنولوجية املعا�صرة .والناظر لهذا
ال�ص��رح ال ي�ش��ك يف �أنه ينتم��ي �إىل هذا اجلزء
م��ن العامل وهو منطقة اخلليج العربي ،ذلك �أنه
ا�ستخدمت فيه العنا�صر املعمارية الرتاثية ولكن
ب�شكل حديث.

التصميم الهندسي للمجمعات واألسواق..

عامل

جذب للسياح والرواد المحليين

�إعداد  :مو�سى �أحمد
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ويحتل املبنى موقعا مميزا جدا ،ومرد ذلك
كونه م�شيدا على بقعة لها ارتباط بتاريخ الكويت
م��ن جهة ،ومن جهة �أخرى ميثل مكانا واقعا بني
مناطق رئي�س��ية يف قلب العا�ص��مة الكويت ،مما

ي�س��هل الو�ص��ول �إليه م��ن خالل �ش��ارع اخلليج
العربي.
وي�ض��م املجم��ع مرافق متنوع��ة ،جتعل منه
مكان ًا يق�ص��ده النا�س على اختالف متطلباتهم،
ويتكون من دورين ،ي�ضم الدور الأر�ضي املحالت
واملعار�ض التجارية ،يف حني ي�ض��م الدور الثاين
�إ�ضافة �إىل املحالت التجارية املطاعم واملقاهي
املطلة على املدينة وعلى املارينا البحرية� .إ�ضافة
�إىل ذل��ك يح��وي ال�س��وق ث�لاث دور للعرو���ض
ال�س��ينمائية وحم�لات للرتفي��ه ع��ن ال�ص��غار
والكبار وم�س��رحا خارجيا ،وقد �ش��يد يف اجلهة
الغربية من ال�سوق ناد �صحي واحتاد لل�صيادين
وحديق��ة �أطل��ق عليها ا�س��م حديقة ال�ش��هداء،
وبيت ميثل البيئة الكويتية ،وقهوة �شعبية.

الكويت سباقة
في بناء المجمعات
التجارية ومراكز
التسوق بطريقة
معمارية تجمع بين
األصالة والحداثة

وي�ض��م املجمع ع��ددا من الأبنية الرئي�س��ية
�أبرزه��ا جممع الأ�س��واق ومبنى �س��وق ال�س��مك
واملارينا البحرية والنادي ال�صحي ومبنى احتاد
ال�صيادين والقالليف «�صناع ال�سفن يف اللهجة
الكويتية».

�أدى ال�ش��كل اخلارجي والت�صميم الهند�س��ي للمجمعات والأ�سواق التجارية يف دولة
الكويت دوراً كبرياً يف جذب ال�س��ياح وامل�س��تهلكني �سواء من داخل الكويت �أو من دول
اخلليج والعامل.
وبرزت �أ�س��ماء كثرية ملجمعات و�أ�سواق يف �ش��تى مناطق الكويت ،ولعل جممع النقرة
من �أقدم املجمعات على م�س��توى املنطقة ،كما برز ا�سم �سوق �شرق واملباركية وجممع
املارينا الأكرث تداو ًال يف القرن املا�ض��ي �ضمن �أول اهتمامات ال�سياح من داخل البالد
وخارجها.
العدد السادس عشر  -يونيو 2018

31

سوق شرق..
جوهرة عمرانية
تجمع بين
الطرازين اإلسالمي
والحديث

يع��د جمم��ع الأ�س��واق املرفق الرئي�س��ي يف وهناك �أي�ض��ا �صالة للبيع ت�ض��م ب�سطات لبيع
ال�سوق ،وهو مبني على م�ساحة تبلغ نحو  28.800الأ�س��ماك الطازجة من البحر مبا�شرة �إ�ضافة
م�تر مرب��ع ،ويطل عل��ى واجه��ة �ش��ارع اخلليج �إىل �أخرى لتنظيفها.
العرب��ي ،وعلى املم�ش��ى الذي �أقي��م على امتداد
�أم��ا املارين��ا «املر�س��ى» فه��ي مرف���أ خا�ص
حاف��ة مياه اخلليج ،وي�ض��م عددا م��ن املحالت
ي�س��توعب ما يق��ارب ال��ـ  300يخ��ت بحجم 25
التجارية ،وم�ساحة كبرية بينها توفر للمت�سوقني
�إىل  45قدم��ا ،وميكنه كذلك ا�س��تقبال املراكب
املجوه��رات واالو�ش��حة واالقم�ش��ة وامل�ش��غوالت
الكبرية التي ت�ستخدم كمطاعم عائمة .واملر�سى
اليدوي��ة والفني��ة والعط��ور والكث�ير من ال�س��لع
مزود مب�س��نة خا�ص��ة ل�ص��عود و�إن��زال املراكب
للمنا�سبات والهدايا.
اخلا�ص��ة باملوق��ع ،بالإ�ض��افة �إىل الت�س��هيالت
ع��ن طريق ر�ص��يف امل�ش��اة يت�ص��ل مبنى الأخ��رى م��ن �إ�ض��اءة ومياه وهوات��ف وحمطات
�س��وق �ش��رق مببنى �س��وق ال�س��مك والفر�ضة ،وقود.
ال��ذي تبلغ م�س��احته  8000مرت مرب��ع ،ويطل
عل��ى نقع��ة ال�ش��مالن غرب��ا وعل��ى املارين��ا
سوق المباركية
البحرية �شرقا .واملبنى مكيف مركزيا ومميز
يع��د �س��وق املباركي��ة الواق��ع يف و�س��ط
بت�ص��ميمه الداخلي ال��ذي يتالءم العا�ص��مة الكوي��ت مبنزل��ة حتف��ة تراثي��ة
ووظيفت��ه التجاري��ة ،ويق��دم
ومعمارية ب�أروقته و�أزقته التي حتفل بذكريات
جمموع��ة م��ن اخلدم��ات
وحكايات ما�ض��ي �أه��ل الكويت ،حتى �أ�ص��بح
املوزع��ة عل��ى دوري��ن هم��ا
قبلة للمت�سوقني.
الدور الأر�ض��ي وي�شمل �صالة
ويتميز ال�س��وق وهو �أكرب اال�س��واق ال�ش��عبية
امل��زاد التي تت�ص��ل مبا�ش��رة
بالنقعة لت�س��هيل نقل الأ�س��ماك يف الب�لاد بطابع��ه الرتاث��ي ال�ش��عبي ،من حيث
م��ن املراك��ب �إىل ال�س��وق ،وال�ص��الة ت�ص��ميم املح��ال و�أ�س��قفها املكونة من اخل�ش��ب
جمه��زة ب�أح��دث املراف��ق واملعدات اخلا�ص��ة و“الـجــنــدل” ب�أ�ش��ـكـــــال هند�س��ية معظمها
مبناول��ة ونق��ل ال�س��مك �إ�ض��افة �إىل مراف��ق مغط��اة بـ “العر�ش��ان واجلريد املج��دول” من
التربي��د والثلج كما ت�ض��م مقهى لل�ص��يادين� .سعف النخيل.

و�سمي �س��وق املباركية او �أ�سواق املباركية -
كما هو متعارف عليه  -ن�س��بة �إىل حاكم الكويت
الراحل ال�ش��يخ مبارك ال�ص��باح ،ويعد من �أهم
معامل البالد الرتاثية.
وي�ض��م ال�س��وق العديد من املقاهي ال�شعبية
واال�س�تراحات واملطاع��م واملح��ال امل�ص��ممة
وفقا للط��راز القدمي ،والتي تبي��ع خمتلف املواد
الغذائي��ة واال�س��تهالكية واحللوي��ات ال�ش��عبية
والتم��ور والع�س��ل ،ع�لاوة على حم��ال العطارة
وامللبو�س��ات الرجالية والن�سائية واالك�س�سوارات
وال�سلع الرتاثية والتحف واخلزفيات والتذكارات
وامل�صوغات الذهبية واملجوهرات.
وي�ضم ال�سوق �أ�سواق ًا فرعية منها (الغربللي
واملقا�صي�ص ،الداخلي ،ال�سالح ،املناخ ،الب�شوت،
اجلت ،احللوى ،اللحم واخل�ضار).
وا�س��تمر ال�سوق الداخلي لنحو  250عام ًا يف
�ص��دارة �أ�سواق البالد �أهمية ،و�شهد ازدهار ًا يف
عهد الراحل ال�شيخ مبارك ال�صباح خالل فرتة
حكمه قبل �أن يتم بناء �أ�سواق جديدة انتقل اليها
عدد من املحال التي كانت موجودة داخله.
مارينا مول

يعد جمم��ع مارينا مول من املعامل التجارية
وال�س��ياحية والرتفيهية املتمي��زة احلديثة ،ويقع
�ضمن م�ش��روع الواجهة البحرية .وافتتح املجمع

يف دي�س��مرب عام  ،2002وه��و يتكون من جز�أين
بري وبحري.
يت�ض��من الق�س��م االول (اجلان��ب ال�بري)،
جممعا جتاريا تبلغ م�س��احته � 93ألف مرت مربع
منها � 31ألف مرت مربع م�ساحة ال�سوق التجاري
وامل�ساحة الباقية للخدمات.
�أم��ا الق�س��م الثاين وه��و اجلان��ب البحري
فيمت��د على م�س��احة  3كيلوم�ترات مربعة (من
القهوة ال�شعبية اىل املركز العلمي) ويحتوي على
 10االف م�تر مربع م�س��احات ت�أجريية ،ويربط
بني اجلانب�ين الربي والبحري ج�س��ر ميتد فوق
�شارع اخلليج العربي.

“المباركية”
تحفة تراثية

يمتاز مجمع المارينا

ومعمارية

مول بدرجة عالية من

استمر لنحو 250

الجمالية واألناقة وروعي

عامًا في صدارة

فيه توافقه مع البيئة

أسواق البالد

االقتصادية واالجتماعية
والطبيعية
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وروعي يف ت�ص��ميم جمم��ع الـ«مارينا مول»
طاب��ع البناء يف منطق��ة حو�ض البح��ر الأبي�ض
املتو�س��ط وميت��از بدرج��ة عالية م��ن اجلمالية
والأناق��ة والدق��ة ،كم��ا روعي توافقه م��ع البيئة
االجتماعية واالقت�صادية والطبيعية.

«األفنيوز» يعكس
الصورة المثلى
للتصميم الحديث..
أحد أكبر المجمعات
في المنطقة والعالم
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ويحتوي املجمع على مزايا فريدة ،ف�إذا كان
الطق�س جيدا يتم فتح الأ�س��قف الزجاجية التي
تغطي ممراته مما ي�س��مح بدخول الهواء والنور
الطبيعي في�ش��عر املت�س��وق وك�أنه يف �سوق عادي
ك�أي �سوق على �شارع عام يف �أي مدينة متطورة.
ويحت��وي املجم��ع ال��ذي ميتد من �ش��ارع �س��امل
املب��ارك �إىل �ش��ارع اخلليج العربي على �س��احة
م�س��احتها  4االف م�تر مرب��ع تتو�س��ط ال�س��وق
التج��اري تعلوها قب��ة زجاجية هي من �أ�ض��خم
القباب الزجاجية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
األفنيوز

يعك���س جممـ��ع االفنيـ��وز ال�ص��ـورة املثل��ى
للت�ص��ميـم احلديــ��ث للمجمعـ��ات الرتفيهي��ة
والتجارية يف العامل.
ويتكون الأفنيوز من عدة مناطق م�ستوحاة
من الأ�س��اليب الهند�سية احلديثة والكال�سيكية
على حد �س��واء ت�ش��مل فري�س��ت �أفنيو� ،س��كند

�أفني��و ،بر�س��تيج ،غران��د �أفنيو� ،س��وكو ،املول،
ال�س��وق� ،إ�ض��افة �إىل التو�س��عة اجلدي��دة التي
ت�ش��مل الأركي��دز ،غران��د ب�لازا� ،إليك�ترا
والفوروم.
وافتت��ح �س��مو �أم�ير البالد ال�ش��يخ �ص��باح
الأحم��د اجلاب��ر ال�ص��باح املرحل��ة الأوىل من
الأفني��وز يف ع��ام  ،2007ثم مت افتت��اح املرحلة
الثانية يف عام  2008وتبعتها منطقة بر�س��تيج،
غران��د �أفني��و� ،س��وكو ،امل��ول وال�س��وق يف ع��ام
 ،2012يف ح�ين افتتح��ت التو�س��عة اجلدي��دة
مبناطقها الأربع يف عام .2018
ويعد الأفنيوز حتف��ة معمارية فنية ومركز ًا
مهم�� ًا للعديد م��ن العالمات التجاري��ة العاملية
واملحلي��ة ،ت�تراوح من متاج��ر البي��ع بالتجزئة
الرائجة �إىل العالمات التجارية الراقية� ،إ�ضافة
�إىل مطاعم ومطابخ م��ن كل �أنحاء العامل ،كما
يوفر الأفنيوز لرواده جتربة ترفيهية فريدة من
نوعها.
وبعد افتتاح املرحلة الرابعة� ،أ�صبح الأفنيوز
�أكرب جممع جت��اري وترفيهي يف الكويت ،و�أحد
�أك�بر املجمع��ات يف املنطق��ة والعامل مب�س��احة
ت�أجريي��ة �إجمالي��ة تبل��غ نح��و � 360أل��ف م�تر

واحلديق��ة النباتي��ة املوج��ودة داخل املجمع
حتت��وي عل��ى جمموع��ة كب�يرة م��ن النبات��ات
اخلا�صة ،و�صممها عامل النبات الفرن�سي باتريك
بالن ،حيث تت�ألف من بذور نباتات خا�ص��ة على
طبق��ة من الن�س��يج بحيث ت�س��مح للنبات��ات ب�أن
تنمو طبيعيا يف امل�س��احة املتواف��رة لهاّ ،ثم تعلق
هذه الطبقة على �إطار خا�ص.

مربع ،وعل��ى امتداد طويل يبلغ م��ا يقارب 1.5
كيلوم�تر ،تت�ض��من م��ا يزيد عل��ى  1100حمل
جت��اري ومطاعم ومقاه ومراكز للرتفيه �ض��من
كل املراحل.
كم��ا ت�س�ير �أعمال البن��اء قدم�� ًا يف فندق
هيلتون غ��اردن �إن – فئة الأربع جنوم – الذي
ي�ض��م  400غرفة واملتوقع افتتاحه عام ،2019
وفن��دق وال��دورف ا�س��توريا – فئ��ة اخلم���س
ويحت�ض��ن «م��ول  15 »360قاع��ة حديث��ة
جن��وم– ال��ذي ي�ض��م  200غرف��ة واملتوق��ع للعر���ض ال�س��ينمائي ،منها قاعتا عر���ض لكبار
افتتاحه عام .2020
ال�شخ�ص��يات وقاع��ة عر���ض ثالثي��ة الأبع��اد
 .IMAXوم��ن وجه��ات الرتفي��ه الت��ي ي�ض��مها
مول 360
«امل��ول» مرك��ز  Infunityللرتفي��ه العائلي الذي
من �ضمن املجمعات التجارية التي �أ�صبحت ميت��د عل��ى م�س��احة قدره��ا خم�س��ة �آالف مرت
وجهة مف�ض��لة لل��زوار« ،م��ول  ،»360الذي يعد مربع ،وي�ضم �ألعابا ترفيهية فريدة من نوعها يف
نقطة حتول يف قطاع التجزئة الكويتي ،و�إجناز ًا
الكويت ،كما ي�ض��م املجمع مرك��ز The Freeze
بارز ًا �سي�ساهم يف منو هذا القطاع.
 Clubالرتفيه��ي لفئة ال�ش��باب ال��ذي ميتد على
ي�ض��م مول � 360أكرب حديق��ة عمودية على م�س��احة  1500م�تر مرب��ع وي�ض��م العدي��د من
م�ستوى العامل ،لت�ش�� ّكل تلك احلديقة الداخلية الألعاب الرتفيهية الفريدة من نوعها يف الكويت.
املبتكرة عن�ص��ر ًا �ص��ديق ًا للبيئ��ة داخل مركز كما ي�ض��م املجمع �ص��الة بولينغ جمهزة ب�أحدث
الت�س��وق ،كما تعد ا�س��تكماال خلطة «مول  »360التقني��ات ت�ض��م  20ممرا من بينه��ا  4ممرات
الهادف��ة �إىل توف�ير من��اخ خمتل��ف ومتمي��ز بولين��غ منف�ص��لة خا�ص��ة بكب��ار ال�شخ�ص��يات
للزائري��ن يتمت��ع مبوا�ص��فات عاملي��ة للت�س��وق وثالث��ة مكات��ب ا�س��تقبال وخدمة عم�لاء تقدم
خدمة رفيعة امل�ستوى �إىل العمالء.
والرتفيه.

مول  360يضم أكبر
حديقة عمودية
على مستوى
العالم ويحتضن 15
قاعة سينمائية
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مشروع “الكوت”
أكبر واجهة
بحرية للتسوق
والترفيه في
الكويت

يف الب�لاد� ،إذ �إن ت�ص��ميمه الرائع ،وم�س��احاته
الكوت
يعترب م�ش��روع “الكوت” �أ�ضخم م�شروعات الوا�س��عة ،ومرافقه التي تنا�س��ب �أفراد الأ�س��رة
الواجهة البحرية يف دولة الكويت ،ويوفر جتارب جميعه��م ،ت�ض��من التمت��ع ب�أرق��ى التج��ارب
ممي��زة ت�ؤهل��ه ليغدو وجه��ة مف�ض��لة للمقيمني الت�سويقية والرتفيهية يف �آن واحد.
والزوار على حد �سواء.
البوليفارد

ويرتب��ط “الكوت مول” اجلديد مع “�س��وق
م�شروع «البوليفارد» �أحد امل�شاريع الرتفيهية
الك��وت” الذي ينط��وي على �أهمي��ة بالغة جلهة
ت�ص��اميمه التقليدي��ة ودوره كمرك��ز اجتماع��ي احليوي��ة ،ويعد من �أول امل�ش��اريع التي جتمع بني
يف جن��وب الكويت خا�ص��ة من خ�لال �إطالالته الأعمال الرتفيهية والتجارية.
ال�س��احرة على املر�س��ى ،و�أي�ض�� ًا “نقعة الكوت”
ويتمي��ز «البوليف��ارد» ب�أنه م�ش��روع عقاري
التي تع ّد ر�صيف ًا يزاول فيه ال�صيادون التقليديون جت��اري �س��ياحي وترفيه��ي متكام��ل فري��د من
�أعمالهم التجارية.
نوع��ه يف الكوي��ت ،و�ص��مم وف��ق �أرق��ى املعايري
وميث��ل ه��ذا املزي��ج ب�ين جت��ارب الت�س��وق الدولي��ة لينا�س��ب جمي��ع الفئات العمري��ة ،كما
التقليدي والع�ص��ري ركيز ًة �أ�سا�سية يف الواجهة �أوىل اهتمام��ا بالغ��ا لتوف�ير خدم��ات ممي��زة
البحري��ة الت��ي متت��د عل��ى ط��ول  1,6كيلوم�تر لذوي االحتياجات اخلا�ص��ة ت�ضمن لهم الراحة
والرتفيه.
وت�شكل جزء ًا حموري ًا من امل�شروع.
ويعد تد�ش�ين «الكوت م��ول» الذي يتكون من
وي�شتمل م�شروع «البوليفارد» على م�ساحات
 3طوابق� ،أحدث �إ�ض��افة لأعمال تطوير م�شروع خ�ضراء �شا�سعة ت�صل اىل  90يف املئة ،توفر بيئة
«الكوت»� ،أك�بر واجهة بحرية للت�س��وق والرتفيه مثالية لريا�ضة امل�شي ،مع التمتع مبناظر جميلة

من الأ�ش��جار املتنوعة املثمرة وغري املثمرة ،كما
يحتوي امل�شروع على بحريتني ونهر� ،إ�ضافة اىل
عدة مالعب ريا�ض��ية متنوعة ت�شمل :الكريكت،
كرة القدم ،كرة ال�سلة والتن�س.
�أم��ا املجم��ع التج��اري في�ض��م العديد من
املقاهي واملحالت ذات العالم��ات العاملية ،كما
يوفر امل�ش��روع م�ساحات مميزة ومناطق لألعاب
الأطفال داخل ال�سوق وخارجه.
ذا جيت مول

خالب ،ومينح كل منطقة هوية خا�صة ،ما يجعل
من جتربة الت�سوق فيه فريدة لكل مت�س ّوق وزائر.
ويحت�ض��ن املجم��ع �سل�س��لة م��ن �أ�ش��هر
العالم��ات التجاري��ة العاملية واملحلي��ة املوزعة
على مناط��ق خمتلفة داخل امل��ول� ،أما منطقة
« ،»The Luxuryفت�ض��م �أ�ش��هر العالم��ات
التجاري��ة العاملي��ة� ،إ�ض��افة �إىل مطاعم ومقاه
ومراك��ز ترفيهية خا�ص��ة بالأطفال و�ص��االت
�سينما ت�ضم  9قاعات �سينمائية.

يعترب الت�ص��ميم املعم��اري ملجمع «ذا جيت
مول» من �أجمل الت�صاميم املعمارية والهند�سية،
حي��ث ميتاز �ش��كله اخلارجي بط��راز حديث
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الكويت تدخل عالم «المدن الذكية»..

عبر بوابة
«جنوب سعد العبداهلل»
�إعداد  :مو�سى �أحمد

تعمل دولة الكويت ب�شكل جدي ود�ؤوب ملواكبة التطورات العاملية على خمتلف الأ�صعدة،
ومن �ضمنها حتديث وتطوير بنيتها التحتية ،والرتكيز على تطوير املدن الذكية ان�سجاماً
مع �أهداف ر�ؤية (الكويت .)2035
وت�أتي �أهمية املدن الذكية بو�صفها من �أبرز امل�شاريع التنموية يف دولة الكويت؛ نظراً
ل�سهولة تطبيقها� ،إذ �إنها عبارة عن بنية حتتية توفر خدمة الإنرتنت �إ�ضافة �إىل املرافق
العامة الأخرى وميكن اال�ستفادة منها كتحريك املرور ومتابعة عملية ال�سري يف الطرقات.
وطبقت دول خليجية عدة فكرة املدن الذكية وجنحت فيها ،حيث تعترب الإمارات العربية
املتحدة �أول دولة قامت بتطبيقها من خالل مدنية دبي ،فيما نفذت قطر �أول مدينة �صناعية،
وطبقتها ال�سعودية يف احلرم املكي.
ولعل �أوىل خطوات الكويت يف هذا املجال هي م�شروع مدينة جنوب �سعد العبداهلل على
م�ساحة قدرها  59كيلومرتاً مربعاً ،ت�شمل � 25ألف وحدة �سكنية ،مر�شحة للزيادة �إىل � 40ألف
وحدة.
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مدينة خضراء

و�ستكون تلك املدينة باكورة املدن الذكية
يف الكويت حيث �سيتم فيها ا�ستخدام �أحدث
التقنيات واخل�برات واملعلومات ذات ال�صلة
بتطوير املدن اجلديدة واالن�شاءات ال�سكنية
(املدن املتكاملة) و�أنظمة النقل الذكية والطاقة
ال�شم�سية و�إدارة و�سالمة املوارد املائية.

يعت�بر م�ش��روع (جن��وب �س��عد العب��داهلل)
الإ�س��كاين هو الأول ال��ذي يتم تنفيذه يف الكويت
طبق ًا لأ�س���س التخطيط والت�صميم والتكنولوجيا
احلديث��ة امل�س��تخدمة يف بن��اء املدن اخل�ض��راء
الذكي��ة وال�ص��ديقة للبيئ��ة ،ويت�س��م مبزيت�ين
رئي�س��يتني ،هما الذكاء التكنولوجي ،وامل�ساحات
ول��ي�����س م�����ش��روع م��دي��ن��ة (ج��ن��وب �سعد
اخل�ض��راء .وتعد املدينة �أول مدينة ذكية ترتبط العبداهلل) هو الوحيد الذي تعمل على تنفيذه
بالإنرتن��ت يف كام��ل مرافقه��ا ،و�أول مدين��ة
�أي�ض�� ًا �ص��ديقة للبيئة يف املنطقة� ،إذ تعتمد على
المدينة الذكية
التكنولوجي��ا احلديثة واملج�س��ات مع ا�س��تخدام
ن�ش�أ م�صطلح املدينة الذكية بعد
الطاقة ال�شم�سية.
�سنة  ، 2000وي�����ش�ترك يف التفكري
ومتثل املدينة ثمرة خطوات تنفيذية ل�شراكة
فيه �سيا�سيون واقت�صاديون ومديرون
كويتي��ة  -كوري��ة يف جم��ال الرعاي��ة ال�س��كنية
وامل�س�ؤولون عن تخطيط املدن العمرانية،
تت�ض��من ت�أ�س��ي�س �ش��ركة ب�ين امل�ؤ�س�س��ة العامة
بغر�ض التو�صل �إىل تغيريات تعتمد
للرعاي��ة ال�س��كنية وامل�ؤ�س�س��ة الكوري��ة لإن�ش��اء
على تقنيات جديدة ت�ستخدم يف املدن.
م�شروع تلك املدينة املتميزة.
وتنبع فكرة املدينة الذكية من ا�ستغالل
التقنيات الرقمية يف حت�سني الأو�ضاع
وامل�شروع عبارة عن مدينة ذكية �صديقة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية،
للبيئة هي الأوىل من نوعها يف دول��ة الكويت
التي ت�شهدها املجتمعات بعد الثورة
من حيث ا�ستخدام �أحدث التقنيات و�أ�ساليب
ال�صناعية الرابعة التي بد�أت �إرها�صتها
التخطيط والت�صميم والتنفيذ و�أنظمة النقل
قبل نحو عقدين.
الذكية والطاقة ال�شم�سية و�إدارة �سالمة املوارد
املائية.

مساحة قدرها 59
كيلومترًا مربعًا
تشمل  25ألف
وحدة سكنية
مرشحة للزيادة إلى
 40ألف وحدة
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الكويت ،لكن هناك م�شاريع مدن �سكنية ذكية املتطورة ،خا�صة تلك التي بد�أت الدول املتقدمة
�أخرى ،مثل مدينة جنوب املطالع التي تعد من بتوطينها �ضمن ما ي�سمى “املدن الذكية”.
�أكرب امل�شاريع الإ�سكانية مع احتوائها على 28
توازن البيئة والرفاهية
�ألف وحدة �سكنية .ومتثل تلك املدن الذكية جزء ًا
من ر�ؤية الكويت املمتدة على مدار  30عام ًا التي
وللمدن الذكية القدرة على خلق املوازنة بني
تهدف �إىل حتويل الكويت �إىل مركز للتجارة رفاهية �أفراد املجتمع من جهة والبيئة امل�ستدامة،
والتمويل وال�سياحة ،مما يقلل من اعتماد البالد من خالل قدرتها على تر�ش��يد ا�ستهالك الطاقة
على عوائد النفط.
بن�س��بة تق��ارب  %60ع�بر �أنظم��ة حتك��م ذكية
كما �أن تطبيق املدن الذكية �سي�شمل مدينة و�أجهزة ا�ست�ش��عار حتدد درجة الإ�ض��اءة ح�سب
احلرير واجلزر ،و�سي�شكل ميناء مبارك انطالقة ع��دد الأ�ش��خا�ص املوجودي��ن يف غ��رف املنزل،
و�إطفاء هذه الأ�ض��واء �إلكرتونيا عند خلو املكان،
جتريبية مل�شاريع املدن الذكية يف البالد.
ولعل االنبعاثات الناجتة عن حمطات توليد الأمر الذي ينعك�س �إيجابيا على خف�ض ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية تعترب من اب��رز امل�شكالت الطاقة وامل�ساهمة بخف�ض االنبعاثات.

البيئية التي تواجه البالد ،ي�ضاف اليها امللوثات
املنبعثة م��ن ع���وادم ال�����س��ي��ارات ،ال�سيما مع
االزدح��ام املروري الذي تعج به �شوارع الكويت
يوميا ،ما يتطلب مواكبة ا�سرع للتكنولوجيا
ترتبط بشبكة
اإلنترنت في كامل
مرافقها وأول
مدينة صديقة
للبيئة بالمنطقة
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وتعد املدن الذكية �أحد احللول ملواجهة
ارتفاع طلبات الرعاية ال�سكنية ،ف� ً
ضال عن
م�ساهمتها يف خلق م��وارد اقت�صادية رديفة
وتوفري فر�ص العمل لل�شباب.

جهاز حكومي فاعل

ويتطل��ب حتويل الكويت �إىل مركز مايل
امتالكه��ا جه��ازا حكومي��ا فاع�لا وفع��اال،
يعتم��د عل��ى ممار�س��ات �إداري��ة �س��ريعة
و�شفافة ،وتن�سيق كامل بني خمتلف الأجهزة
الإدارية .وحتتاج الدورة امل�س��تندية فيه �إىل
فرتة وجيزة عرب العمل بكفاءة وتنا�سق عال
خلدمة كل قطاعات الدولة ب�أف�ض��ل �ص��ورة
ممكنة وجودة عالية.

اإلدارة الحكومية الفاعلة..

ركيزة التطور المأمول في (كويت )2035
�إعداد  :خالدة النوفل
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توا�صل الكويت من خالل ر�ؤيتها التنموية امل�ستقبلية (كويت جديدة  )2035التطلع
�إىل جعل البالد رائدة يف خمتلف القطاعات املالية والتجارية والثقافية وامل�ؤ�س�ساتية،
حتقيقا لتطلعات املواطنني وطموحاتهم مب�ستقبل مزدهر  ،وبتطور �شامل للبالد.
وتنبثق خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة  )2035عن ت�صور �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�ش��يخ �صباح الأحمد اجلابر ال�ص��باح لر�ؤية دولة الكويت بحلول عام ،2035
لت�ص��بح مركزاً مالياً وجتارياً جاذباً لال�س��تثمار ،يقوم فيه القط��اع اخلا�ص بقيادة
الن�ش��اط االقت�صادي ،وت�ش��جع فيه روح املناف�س��ة وترفع كفاءة الإنتاج ،يف ظل جهاز
دولة م�ؤ�س�سي داعم ،وتر�سخ القيم وحتافظ على الهوية االجتماعية وحتقق التنمية
الب�ش��رية والتنمية املتوازنة ،وتوفر بنية �أ�سا�سية مالئمة وت�شريعات متطورة وبيئة
�أعمال م�شجعة.
وت�س��تند ر�ؤية (كوي��ت � )2035إىل  5نتائج مرجوة �أو توجهات ا�س�تراتيجية ،وهي:
م�ش��اركة املواطن واح�ترام القان��ون ،و حكومة فاعلة ،واقت�ص��اد م�س��تدام ،ودولة
مزدهرة ،ومكانة عاملية متميزة ،يف حني تت�ضمن  7ركائز ،هي� :إدارة حكومية فاعلة،
واقت�ص��اد متنوع م�س��تدام ،وبنية حتتية متطورة ،وبيئة معي�شية م�ستدامة ،ورعاية
�صحية عالية اجلودة ،ور�أ�سمال ب�ش��ري �إبداعي ،ومكانة دولية متميزة .وت�شكل هذه
الركائز جم��االت تركيز اخلطة التنموية من �أجل اال�س��تثمار فيها وتطويرها ،كما
ت�شتمل كل ركيزة على برامج عدة ت�ضم جمموعة من امل�شروعات.

وت�س��عى ركي��زة (الإدارة احلكومي��ة
الفاعل��ة ملوارد الدولة) �إىل تنفيذ ذلك ،عرب
�إ�ص�لاح املمار�س��ات الإداري��ة وتطوير نظم
الإدارة العام��ة وحما�ص��رة البريوقراطي��ة
لتعزيز معايري ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة
الرقابي��ة وفاعلية اجله��از احلكومي ،وعرب
�إيجاد احللول الفعالة للتغلب على الإجراءات
احلكومي��ة والأنظم��ة املوج��ودة الت��ي ق��د
تقف حجر ع�ثرة �أمام الث��ورة التكنولوجية
والتطورات الإدارية لتلبية حاجات املواطنني
وت�سهيل دورة العمل.
وت�س��عى اجله��ات املكلف��ة بالركي��زة -
عرب عدد م��ن الربامج وامل�ش��روعات � -إىل
التحول الإلكرتوين ال�شامل للدورة امل�ستندية
احلكومي��ة .وتنفي��ذ عملي��ات ال�ش��راء
واملناق�ص��ات احلكومي��ة �إلكرتونيا ،ف�ض�لا
ع��ن �إ�ص�لاح �ش��امل لنظم اخلدم��ة املدنية

عرب �إ�ص�لاح ت�شريعي و�إ�صالح نظام الأجور
وتعيينات القياديني وحما�س��بة املق�ص��رين
منهم ،والتعريف �أكرث بربامج وم�ش��روعات
مرتبط��ة ب��الإدارة احلكومي��ة جلع��ل ه��ذا
القطاع �أكرث فاعلية.
تصنيف عالمي

و�ست�س��اهم ه��ذه امل�ش��روعات يف رف��ع
ترتي��ب دول��ة الكوي��ت يف دلي��ل ا�س��تخدام
املعلومات واالت�صاالت احلكومية من � 67إىل
 64يف املئة على امل�ستوى العاملي� ،إ�ضافة �إىل
تنفي��ذ اخلط��ة الوطنية ال�س��تمرار الأعمال
الإلكرتونية و�إدارة الأزمات املعلوماتية.

تحويل الكويت
لمركز مالي يتطلب
جهازا حكوميا
فاعال يعتمد على
ممارسات إدارية
سريعة وشفافة

كم��ا �سي�س��اهم تطبيق ركي��زة (الإدارة
احلكومية الفاعلة ملوارد الدولة) يف حت�س�ين
ت�ص��نيف الكويت يف م�ؤ�شرات البنك الدويل
واملنظمات الدولية الأخرى ،مبا فيها م�ؤ�ش��ر
بيئ��ة الأعم��ال وم�ؤ�ش��ر الكف��اءة الوطني��ة
والإنتاجية وم�ؤ�شر احلوكمة وم�ؤ�شر مدركات
الف�س��اد وم�ؤ�ش��ر اخلدمات الإلكرتونية عرب
الإنرتنت.
برنامجان أساسيان

تتك��ون ه��ذه الركي��زة م��ن برناجمني
�أ�سا�سيني ،هما برنامج احلكومة الإلكرتونية
وبرنام��ج تطوير املخط��ط الهيكلي .يندرج
حتته��ا  14م�ش��روعا ،جميعها م�ش��روعات
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مشروعات

 13مشروعا

استراتيجية ترتبط

لبرنامج الحكومة

بأدلة ومؤشرات

اإللكترونية بتكلفة

تحقق الرؤية

قدرها  4.1مليون

وتحسن وضع

دينار كويتي

الكويت

تطويرية ،ت�ش��ارك فيها جهات خمتلفة ،تبلغ
قيم��ة االعتم��ادات املالية لهذه امل�ش��روعات
نح��و  7.3مليون دين��ار (نحو  22مليون دوالر
�أمريكي).
وفيم��ا يتعل��ق بتوزي��ع هذه امل�ش��روعات
عل��ى الربامج ،هن��اك  13م�ش��روعا تخ�ص
برنامج احلكوم��ة الإلكرتونية بتكلفة قدرها
 4.1ملي��ون دينار ،وم�ش��روع خا���ص بتطوير

املخطط الهيكلي بتكلفة �س��نوية قدرها 3.2
مليون دينار.
وحددت خطة التنمية �أهم اجلهات التي
�ست�شارك يف دعم هذه الركيزة ،وهي الأمانة
العام��ة للتخطي��ط والتنمية والهيئ��ة العامة
ملكافحة الف�ساد والإدارة املركزية للإح�صاء
واجله��از املرك��زي لتكنولوجي��ا املعلوم��ات
والهيئ��ة العامة ل�ش���ؤون ذوي االعاقة وبلدية

من أبرز مشروعات
برنامج الحكومة
اإللكترونية ضمن

ي�س��عى م�ش��روع ميكن��ة وتطوي��ر وزارة
ال�ش�ؤون الذي �س��يقام يف جممع الوزارات
مبنطق��ة املرقاب ،واملقرر االنتهاء منه يف
عام � ،2020إىل تو�سيع تطبيقات احلكومة
الإلكرتوني��ة وتطبيق��ات نظ��م املعلومات
املدنية لتطوير اخلدمات العامة وخدمات
قطاع الأعمال.
وتتن��وع �أهداف امل�ش��روع لت�ش��مل �إن�ش��اء
مراك��ز خدمة للمت�ص��لني ،وتفعيل النظم
الآلي��ة للجمعي��ات التعاوني��ة وربطه��ا
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تكنولوجيــــــ��ا املعلومــــ��ات واالت�ص��االت
احلكومية م��ن � %67إىل  %64بنهاية اخلطة
الإمنائية.

احلكوم��ة .وتهدف هذه اخلط��ة لتكون خطة واخلدم��ات الإلكرتوني��ة يف ح��ال الك��وارث
ت�ش��غيلية توف��ر الوقاي��ة الفعال��ة والتع��ايف وانقطاع الأعمال لأي �سبب طارئ.
للجه��ات احلكومي��ة يف ح��ال وق��وع كارثة �أو كم��ا ي�ض��م برنام��ج احلكوم��ة الإلكرتوني��ة
يف ح��االت الطوارئ �أو الأخط��ار .وهي حتدد م�ش��روعات �أخ��رى من املتوق��ع االنتهاء منها
االنتعا���ش وتدابري �إعادة الأعمال خالل فرتة عام  ،2020وهي :
زمني��ة حم��ددة للمه��ام الرئي�س��ية واحليوية
للحكوم��ة الت��ي ق��د يواجهه��ا توقف كل��ي �أو و�ض��ع وتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية
لتكنولوجي��ا املعلوم��ات  -نظ��م املعلوم��ات
جزئي للعمليات.
اجلغرافي��ة  -مركز الكويت للأعمال  -نظام
و�س��توجه اجلهات احلكومي��ة يف الكويت �إىل الإف�ص��اح الإلكرتوين  -م�ش��روع ميكنة دورة
ميكن��ة �أعمالها و�أن�ش��طتها املهم��ة واليومية ،العمل امل�س��تندية يف جمل�س الأمة  -ال�ش��بكة
�إ�ض��افة �إىل االعتم��اد عل��ى نظ��م املعلومات الوطني��ة للمعلوم��ات الإح�ص��ائية  -التعداد
وموارد تكنولوجيا املعلومات.
الت�س��جيلي لدول��ة الكوي��ت  - 2020بواب��ة
ومن النتائج املتوقعة للم�ش��روع تو�سيع االهتمام الهيئة العامة ل�ش���ؤون ذوي الإعاقة -م�ش��روع
ب�أم��ن املعلوم��ات و�إدارة الك��وارث والأزم��ات احلكوم��ة الإلكرتونية لدع��م قطاع العدالة -
املعلوماتي��ة ،م��ن خالل و�ض��ع وتنفي��ذ اخلطة ميكنة وربط ح�س��ابات البعثات الدبلوما�سية
الوطني��ة ال�س��تمرارية الأعم��ال الإلكرتوني��ة باخل��ارج  -ميكن��ة النظ��ام الآيل للجن��ة
و�إدارة الأزمات املعلوماتية واال�ستجابة لطوارئ املناق�ص��ات املركزية وتطوي��ر الأجهزة لتتم
احلا�س��بات ،و�ض��مان ا�س��تمرارية الأعم��ال عمليات ال�شراء واملناق�صات �إلكرتونيا .

و�ضع وتنفيذ اخلطة الوطنية
ال�ستمرارية الأعمال و�إدارة الكوارث

الـ  13مشروعا :

ميكنة وتطوير وزارة ال�ش�ؤون

الكوي��ت� ،إ�ض��افة �إىل جلن��ة املناق�ص��ات
املركزي��ة ووزارة الدول��ة ل�ش���ؤون جمل���س
الأم��ة ووزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل
من �ض��من  12جهة تقوم بتنفيذ امل�شروعات
التابعة للركيزة.
وت�س��اهم تل��ك امل�ش��روعات يف دعم 46
�سيا�س��ة تبنته��ا الكوي��ت يف خط��ة التنمي��ة
ال�س��نوية  .2017/2016وجمي��ع م�ش��روعات

ه��ذه الركيزة هي م�ش��روعات م�س��تمرة من
اخلطة ال�سنوية ال�سابقة.
وقامت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية
ب�إن�ش��اء �إدارة التنمي��ة لدعم ه��ذه الركيزة؛
فمن مهام الإدارة يف هيكلها اجلديد – وهي
املخت�ص��ة باحلوكمة واحلكوم��ة الإلكرتونية
 االهتم��ام مب�ؤ�ش��رات احلوكم��ة ومدركاتالف�ساد يف الكويت.

بالوزارة ،وتقليل اال�ستخدام الورقي ،و�إن�شاء
ملف��ات طبي��ة لنح��و  1200نزي��ل ،وتفعي��ل
البواب��ة الإلكرتوني��ة وم�ش��روع املنظوم��ة
الأمنية.
�أم��ا الآث��ار املتوقع��ة له��ذا امل�ش��روع فه��ي
تقلي�ص الدورة امل�س��تندية ،وت�سريع وتب�سيط
الإج��راءات يف تنفي��ذ اخلدم��ات ،وتو�س��يع
تطبيق��ات احلكومة الإلكرتوني��ة وتطبيقات
نظ��م املعلوم��ات املدني��ة لتطوي��ر اخلدمات
العام��ة و خدم��ات قط��اع الأعم��ال ،ورف��ع
الرتتيب الن�س��بي للكويت يف دليل ا�س��تخدام

ت�س��عى احلكوم��ة م��ن خالل ه��ذا امل�ش��روع
املق��رر االنته��اء من��ه ع��ام � 2020إىل و�ض��ع
خط��ة وطني��ة ال�س��تمرارية الأعم��ال و�إدارة
الأزم��ات ،ملواجه��ة حدوث �أي ح��االت طارئة
�أو كوارث طبيعية ت���ؤدي �إىل انقطاع الأعمال
�أو اخلدمات املعلوماتية ،وذلك بالتغطية على
�أي توقف وا�ستعادة املوقف والإقالل من �آثاره
اىل �أق�صى حد ممكن.
وتتلخ���ص �أه��داف امل�ش��روع يف �إن�ش��اء خطة
وطني��ة حلماي��ة البيان��ات العام��ة والبيئ��ة
امل�ست�ض��يفة ،و�إع��ادة العملي��ة التنظيمي��ة
للأن�شطة ذات ال�ص��لة بتكنولوجيا املعلومات
لتف��ادي االنقطاع��ات املحتمل��ة يف عم��ل
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من أهم مشروعات

مشروع استراتيجي

الركيزة مراجعة

خاص بتطوير

وتحديث المخطط

المخطط الهيكلي

الهيكلي للدولة

بتكلفة قدرها 3.2

وإنشاء المرصد

مليون دينار كويتي

الحضري

وت�س��عى احلكوم��ة �أي�ض��ا �إىل تنفي��ذ
العدي��د م��ن برام��ج التدري��ب الإداري��ة
املخت�ص��ة ب���إدارة التنمي��ة ،كما �ص��در
مر�س��وم بتعديل نظام اخلدمة املدنية
ب�ش���أن نظ��م و�آليــ��ات التعيـــ�ين
والتقييـــ��م والرتقيـــات� ،إ�ض��ـافــــة
�إىل ا�س��تحداث م�س��تهدفات كمي��ة
لديــوان اخلدمــ��ة املدنية يف خطة
التنمي��ة ال�س��نوية ،2016/2015
حي��ث تظه��ر النتائ��ج �أن ما �أجنز
يفوق امل�ستهدف.
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برنامج تطوير المخطط
الهيكلي
ه���و �أحد اهم برام���ج اخلطة ويعترب خريطة
للتنمية خالل العقدين املقبلني ،حيث ت�سعى
احلكومة �إىل جع���ل املخطط الهيكلي الرابع
متناغما متاما مع م�ستهدفات وبرامج خطة
التنمية احلالية واخلطط امل�ستقبلية.

وي�ض��طلع م�ش��روع مراجع��ة وحتدي��ث
املخط��ط الهيكل��ي للدولة و�إن�ش��اء املر�ص��د
احل�ض��ري التابع للربنامج واملق��رر االنتهاء

منه عام  2019بو�ضع الإطار العام وال�شامل
للتطوي��ر العم��راين امل�س��تقبلي ع�بر تنفيذ
�أ�ش��مل و�أكرب خمط��ط هيكل��ي للكويت منذ
اال�س��تقالل ،ليعك�س ر�ؤي��ة و�أهداف وخطط
الدول��ة االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة والبيئية
وال�سيا�س��ية ،ويراع��ى في��ه ا�س��تعماالت
الأرا�ضي املختلفة والهوية العمرانية وغريها
من �أوجه التخطيط احل�ضري.
ومن �أهداف امل�ش��روع ا�ستيعاب الزيادة
ال�س��كانية املتوقعة وتوزيعها ب�شكل متجان�س
داخل وخ��ارج املنطقة احل�ض��رية ،واعتماد
�أنظم��ة م�س��تدامة ال�س��تخدام الأرا�ض��ي
التي ت�س��اعد عل��ى حماية البيئة احل�ض��رية
والطبيعية ،وو�ض��ع ت�ص��ور للهوية العمرانية
العام��ة ملب��اين الدول��ة ،وتوجي��ه فر���ص
التنمية العمرانية امل�س��تقبلية خارج

املنطقة احل�ضرية ،وتوفري الأرا�ضي الالزمة
لإقام��ة امل�ش��روعات ال�ص��ناعية وال�ص��غرية
واملتو�سطة.
وترتكز �سيا�س��ات امل�ش��روع على مواءمة
املخط��ط الهيكل��ي م��ع الر�ؤي��ة والأه��داف
اال�س�تراتيجية واخلط��ة الإمنائي��ة للدول��ة،
وحتقي��ق الت��وازن ب�ين عنا�ص��ر التنمي��ة
العمراني��ة بعدم��ا تب�ين عن��د مراجعة مدى
تواف��ق املخط��ط الهيكل��ي الثال��ث للكوي��ت
بخط��ة التنمي��ة �أن ن�س��بة االختالف��ات ب�ين
املخط��ط الهيكل��ي الثال��ث واخلط��ة تبل��غ
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التنمي��ة ،وع��دم وج��ود خريطة ا�س��تثمارية الهيكلي��ة ع��ن امل�س��ار امل�س��تهدف نتيج��ة
للمتغريات التي قد تطر�أ على ال�ساحة املحلية
لت�شجيع القطاع اخلا�ص.
وم��ن �أج��ل مواجه��ة تل��ك التحدي��ات والدولية.
واملعوقات �س��يتم الإ�س��راع يف تعديل وتوجيه
وم��ن الآث��ار املتوقع��ة للم�ش��روع زي��ادة
كل �أعم��ال املخط��ط الهيكل��ي للدول��ة وف��ق م�س��اهمة القط��اع اخلا���ص يف الناتـ��ج
م�ؤ�شرات تنموية حمددة ،وذلك ملا للمخطط املحلــ��ي الإجمــ��ايل ،وتوفيـ��ر الأرا�ض��ي
م��ن �أه��داف ا�س�تراتيجية و�أبعاد ح�ض��ارية لإقامة امل�ش��روعات ال�ص��ناعية واملتو�س��طة،
وتنموية .ثم االجتاه �إىل �إيقاف ات�ساع الفجوة وا�س��تيعــاب الزيــ��ادة ال�س��كانية املتوقع��ة
ب�ين املخطط الهيكلي وخط��ة التنمية ،وذلك وتوزيعه��ا ب�ش��كل متجان���س داخ��ل املنطق��ة
مبن��ع التخطيط لأي م�ش��روع تنم��وي جديد احل�ض��ريــة وخارجهــ��ا ،وتوجي��ه فر���ص
يحتاج �إىل م�س��احة مكانية �أو تغري ا�س��تعمال التنمي��ة العمرانية امل�س��تقبلية خارج املنطقة
للأر�ض �إال بعد الرجوع �إىل املخطط الهيكلي .احل�ضرية.

عدد مشروعات
الركيزة  14مشروعا
جميعها مشروعات
تطويرية تشارك
فيها جهات
مختلفة

من �ص��حتها وحداثته��ا لتكون �أ�سا�س��ا لبناء
املخط��ط الهيكل��ي وخط��ة التنمي��ة ،وع��دم
ا�ستيعاب املخطط الهيكلي احلايل مل�شروعات
التنمية خا�ص��ة الكربى منها وغياب م�شاركة
ع��دد م��ن اجله��ات ذات العالقة املبا�ش��رة،
وذات الت�أث�ير يف مرحل��ة و�ض��ع املتطلب��ات
الفنية مل�ش��روع حتديث املخطط الهيكلي وفق
الر�ؤى والأهداف وال�سيا�سات اخلا�صة بخطة

 ،%60الأم��ر ال��ذي يتطلب �ض��رورة معاجلة
ه��ذه االختالالت ،النطالقة �ص��حيحة للدفع
بالعملية التنموية يف البالد.
وهن��اك حاج��ة �إىل العم��ل عل��ى ح��ل
املعوق��ات والتحدي��ات التي تواج��ه املخطط
الهيكل��ي ،والت��ي تتلخ���ص يف ع��دم وج��ود
تع��اون ب�ين اجله��ات الر�س��مية املن��وط بها
توفري املعلومات والبيانات الر�س��مية والت�أكد

الحوكمة المؤسسية
تويل الكويت تعزيز وتفعيل قواعد
احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف القطاع احلكومي
درجة كبرية من الأهمية باعتبارها �أحد
�أه��داف التنمية امل�س��تدامة التي تهدف
�إىل مكافح��ة الف�س��اد وتعزي��ز مب��ادئ
ال�ش��فافية وامل�س��اءلة ،والتي �ست�س��اهم
يف اال�س��تخدام االمثل ملوارد الدولة ويف
حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات واالقت�صاد ب�شكل
عام ،م��ا يج��ذب اال�س��تثمارات ويدعم
الأداء االقت�صادي والقدرة على املناف�سة
وجتن��ب وق��وع الأزم��ات ،ال�س��يما �أن
برنامج احلوكمة امل�ؤ�س�سية ي�شمل �آليتي
رفع كف��اءة اخلدم��ات العام��ة املقدمة
للمواطن�ين وخدمات قط��اع الأعمال،
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ف�ض�لا عن �إعادة هيكلة اجله��از الإداري
للدولة لرف��ع كفاءته وجعله �أكرث مهنية
وفاعلي��ة ،وتقلي���ص الدورة امل�س��تندية،
وا�س��تخدام التكنولوجي��ا احلديث��ة يف
تقدمي كل اخلدمات احلكومية من خالل
البواب��ة الإلكرتوني��ة لالنط�لاق نح��و
احلكومة الذكية .وتقوم احلكومة بتعزيز
قواع��د احلوكم��ة امل�ؤ�س�س��ية من خالل
الآليات والربامج التالية:
 - 1برامج الإدارة احلكومية
ومكافحة الف�ساد والتخطيط:
�أول��ت الكويت اهتماما خا�ص��ا بهذه
الق�ض��ية يف كل �أجه��زة الدول��ة ،م��ع
مراقبة م��دى االلتزام بها وتعزيز مبادئ

ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة باعتبارها �أحد
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،من خالل �إعداد
ا�س�تراتيجية وطني��ة للنزاهة وال�ش��فافية
ومكافحة الف�ساد.
وا�ستدعى ت�ضخم اجلهاز الإداري للدولة
وترهله احلاجة �إىل �إ�ص�لاح �ش��امل يف هذا
املجال� ،إ�ضافة �إىل تلبية متطلبات ال�شفافية
واحلوكمة ،فتم �إن�ش��اء جه��از خمت�ص بها،
و�أعدت احلكومة ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة
للنزاه��ة وال�ش��فافية ومكافح��ة الف�س��اد،
م��ع الآلي��ات واخلط��ط والربام��ج املنفذة
لها ،ومتابعة تنفيذها م��ع اجلهات املعنية.
وم��ن الإج��راءات الت��ي اتخذته��ا الكويت
واملتعلق��ة مبكافحة الف�س��اد قانون �إن�ش��اء

و�سيتم ذلك على م�ستويات تبد�أ مب�ستوى
الدول��ة ككل ثم م�س��توى املنطقة احل�ض��رية
و�أخ�يرا م�س��توى املدينة ،كما �س��يتم ب�ص��فة
دوري��ة كل خم�س �س��نوات مراجع��ة املخطط
الهيكلي لتعديل م�س��اره حتى يتوافق مع هذه
امل�س��تجدات واملتغريات ،لأن من الطبيعي �أن
يحدث خالل املدة الزمنية التي ترتاوح عادة
بني  20و� 30س��نة خروج لأهداف املخططات
الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد ،وو�ضع �آلية
تن�س��يقية للتوا�صل امل�س��تمر بني احلكومة
واجلهات املختلفة.
 - 2برنامج �صنع ال�سيا�سات العامة:
ا�س��تحدثت احلكوم��ة مرك��ز الكوي��ت
لل�سيا�س��ات العامة واملر�ص��د الوطني للتنمية
امل�س��تدامة وا�ست�شراف امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إىل
�إن�ش��اء مركز وطني متخ�ص���ص باالقت�ص��اد
املع��ريف م��ن �أج��ل �ض��بط الأداء التنم��وي
وتقييم و�ص��نع ال�سيا�سات العامة ورفع كفاءة
اجلهاز احلكومي وجعله �أكرث مهنية .وت�سعى
ه��ذه املراك��ز �إىل توف�ير الدع��م املعلوماتي
والدرا�س��ات والأبحاث املالئمة ،مبا ي�س��اهم
يف زي��ادة الق��درة عل��ى اتخ��اذ الق��رارات
ال�سليمة وال�سريعة والنهو�ض مب�ستوى الإدارة
وكفاءة وفاعلية احلكومة والقطاع اخلا�ص.

الركيزة تتكون من
برنامجين أساسيين
هما برنامج الحكومة
اإللكترونية وبرنامج
تطوير المخطط
الهيكلي

برنامج الحكومة اإللكترونية

يعن��ي برنام��ج احلكوم��ة الإلكرتوني��ة
ا�س��تخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لتح�سني طرق تقدمي اخلدمات العامة بهدف
جعلها �أي�س��ر و�أ�س��رع و�أقل كلف��ة ،ويف الوقت
نف�سه �س��د الطريق على �أي معوقات �أو متييز
�أو ف�ساد.
 - 3برنامج الإح�صاء واملعلومات:
ت�س��عى الكوي��ت �إىل تفعي��ل برنام��ج
الإح�ص��اء واملعلومات عن طريق ا�س��تكمال
برامج حتديث الإدارة املركزية للإح�ص��اء،
وا�س��تكمال مقوم��ات تطوي��ر جمتم��ع
املعلومات وتوفري املعلومات للجميع.
والربنام��ج هو نظام بيانات �إح�ص��ائية
داعم��ة خلطط التنمية اخلم�س��ية الهادفة
لتحقيق ر�ؤية (الكويت  ،)2035ي�ض��م 254
م�ؤ�ش��را �إح�ص��ائيا يف كل جم��االت التنمية
الب�شرية واالقت�صادية �صدرت بالتعاون بني
الإدارة العام��ة للإح�ص��اء واالمانة العامة
للتخطيط .وتقوم الإدارة العامة للإح�صاء
بالتن�س��يق مع  37جهة حكومية حول هذه
امل�ؤ�ش��رات .وت�أتي هذه امل�ؤ�شرات وتوفريها
ب�ش��كل حدي��ث ودقي��ق عل��ى �أ�س��ا�س ربع

�س��نوي تلبية وا�س��تجابة لتقارير املتابعة
احلكومية التي ت�صدر ب�شكل ربع �سنوي.
و�س��يتم تفعيل الربنامج �أي�ض��ا من
خ�لال ربط �أنظمة املعلوم��ات يف القطاع
احلكومي عرب �شبكة الكويت للمعلومات،
�إ�ض��افة �إىل تبادل املعلوم��ات بني الإدارة
املركزية للإح�ص��اء واجله��ات احلكومية
املعني��ة والقط��اع اخلا���ص ومنظم��ات
املجتمع املدين� .إ�ضافة �إىل ترتيب �شراكة
م��ع وزارة النف��ط وال�ش��ركات النفطي��ة
لإط�لاق النظام الآيل للبيانات النفطية،
حيث �سي�س��اهم النظام يف حت�سني توقيت
وج��ودة امل�ؤ�ش��رات والأرقام الإح�ص��ائية
النفطية ،ويخدم خطط التنمية و�صانعي
الق��رار ،لتك��ون القرارات �أكرث �ص��وابية
وفائدة لالقت�صاد الوطني.
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قيمة االعتمادات
المالية لهذه
المشروعات
االستراتيجية تبلغ
نحو  7.3مليون
دينار كويتي

ورغم بدء الكويت منذ �سنوات يف تطوير
اخلدمات احلكومية لت�صبح �إلكرتونية ف�إنها
مل ت�ص��ل بعد للم�ستوى املر�ضي ،خا�صة فيما
يتعلق بخدمات قطاع الأعمال ،لذلك مل يكن
جزء كبري من م�ؤ�ش��رات الكوي��ت الدولية يف
ه��ذا املجال على م�س��توى الطم��وح .ومتثلت
�أهم التحديات فيما يلي:
 �ض��عف اخلدم��ات الإلكرتوني��ة يف جم��القط��اع الأعم��ال خا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق
بامل�شروعات اجلديدة.
 غي��اب التن�س��يق ب�ين اجلهات املن��وط بهااملوافقات على الأعمال.
� -ض��عف قواع��د البيان��ات الإح�ص��ائية

الالزم��ة للم�س��تثمرين ومتخ��ذ الق��رار
االقت�صادي واملايل.
ل��ذا و�ض��عت احلكوم��ة خطط��ا زمنية ً
لتطوي��ر اخلدم��ات العامة وخدم��ات قطاع
الأعمال ،بهدف تخفي�ض التكلفة املبا�ش��رة
وغ�ير املبا�ش��رة للأعم��ال ،ع��ن طري��ق
�إع��ادة هيكلة اجله��از الإداري للدولة لرفع
كفاءت��ه وجعل��ه �أك�ثر مهني��ة يف مواجه��ة
البريوقراطية ،وتقلي�ص الدورة امل�س��تندية
يف تق��دمي اخلدمات العامة واال�س��تثمارية،
والت�أكي��د عل��ى ا�س��تخدام التكنولوجي��ا
احلديثة واملتقدم��ة يف تقدمي كل اخلدمات
احلكومية م��ن خ�لال البواب��ة الإلكرتونية
لالنطالق نحو احلكومة الذكية.

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

ﺧـﺒــــــﺮة أﻛــﺜـــــــﺮ ﻣـــﻦ  ٢٠ﻋــﺎﻣـــــــ
ﻓـــــﻲ ﻣــﺠـــــﺎل اﻟﺘــﺪرﻳـــــﺐ ا ﻋـــــﻼﻣﻲ
وﻧﺘﻌـــــﺎون ﻣـــﻊ ﺟﻤــﻴـــــﻊ اﳉﻬـــــﺎت
 ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ا ﻋﻼﻣﻴﺔ

@kuna_training
@kuna_training
www.kuna.net.kw
22271800
Ext.: 1823 - 1878 - 1540
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