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العرس
هم ِ
هم إال ّ
“ ال ّ
الضرس»  
وال َعوار إال عوار ِ

َز َع ْل بو َج َع ْل
�إعداد  :عائ�شة العبيدان

جعل او كما ي�سمى ( يعل ) بلهجة �أهل الديرة عندما
تقلب اجلي��م اىل ي��اء ..ت�ستخدم كردة فع��ل ال مبالية
ل�سل��وك �شخ�ص حني يزعل �أو يغ�ضب ومقارنته ب�سلوك
الـ (يعل).
واليع��ل  :نوع من انواع احل�ش��رات ينقب�ض يف مكانه
يف ح��االت الهجوم من قبل الع��دو ويتوقف عن احلركة
فرتة من الزمن ثم يع��ود لطبيعته  .ويوجد هذا النوع
من اخلناف�س ذو اللون الأ�سود والكبري ن�سبيا يف �صحراء
الكويت .
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هاملثل ينقال عن خبة الكويتيني بعرو�س��هم..
من د ِْب الدهر وهم يتباهون و يتفاخرون بفرحهم..
وم��ن العرو�س اللي لني احل�ين ينحجى فيها عر�س
ال�شيخ حمد مبارك ال�صباح .

والرتابط بني احلاكم و املحكوم ِ �..إهيا بق�ش هدايا!!
� ِإهيا طليان !!� ِإهيا «موره زيره» و هذا نوع عي�ش يفتخ
و�سع��ره غايل ي�ستخدمونه اجلخ للمنا�سبات و مو كل
من يقدر ياخذه ..كانوا اييبونه من الهند .

�أ�س��د اجلزي��رة ال�شيخ مبارك ال�صب��اح له ولد
(حمد) عزيز على قلب��ه ويحبه وايد وم�ستب�شر فيه
خ�يرَ ،ز ِّوجه بعمر �صغري واهو م��ا تعدى الـ � 14سنة
وم��ن فرحته فيه �سواله عر�س ال �صار وال ا�ستوى..
كل من تكلم عن حطهم و �شوحهم ..

والل��ي اغلى م��ن هالهداي��ا ابيات �شع��ر �أغلب
الكويتي�ين اذا م��و كلهم كان��وا حافظينه��ا ..كتبها
ال�شاع��ر �ضحي��وي ب��ن رمي��ح ..حب ي�ش��ارك فيها
فرحة ال�شيخ مبارك ال�صباح بعر�س ولده اللى خذا
وهم
بنت عم��ه ال�شيخة ح�صة بنت �صب��اح املحمد ّ
بنف���س اال�سب��وع ت��زوج ال�شيخ عب��داهلل ال�سامل من
بن��ت عمه ال�شيخ��ة مرمي جابر املب��ارك ..و عر�س
ال�شي��خ حمد مب��ارك ال�صب��اح كان بتاريخ  ١٧مايو
 ١٩٠٨ي�صادف  ١٥ربيع االخر  ١٣٢٦هجري ..كان
منا�صف ال�شهر و القم��ر بدر بكماله  ..وقال فيهم
�شاعرنا �ضحيوي:

العر�س �صار بق�صر ال�سيف اللى يطل عالبحر..
وهالق�ص��ر انبن��ى قب��ل العر���س باربع �سن�ين وبناه
االجننري البغ��دادي �أ�سطى حممد اال�ضماوي .كان
بنيان��ه ماخذ من البني��ان اال�سالمي �شكل االقوا�س
والنق�شات و الزخارف اال�سالمية و�أخذ من بنيان
البيت الكويتي بع��د �..أما ال�سور كان مغطى بطابوق
ا�صف��ر ناقلينه م��ن ايران و ج�ام الدراي�ش ملون
عل�ش�ان ي�ص��د ال�شم�س الل��ي يل حم��ت جتْ وي..
الق�صر طاقني فيهم داري��ن ال�ستقبال ال�ضيوف..
ع��اد قبل مافيه كهربا و ماي�صري عر�س ال�شيخ حمد
ي�ص�ير خرم�س ..فكان��ت اول مكين��ة كهربا د�شت
الكويت حق عر�سه يابها ابوه ال�شيخ مبارك عل�شان
ملبات الق�صر و ي�اب معاها اجننيري هندي يبا�شر
املكينة و يحط باله عليها..
قب��ل العر�س قامت تهل عل��ى الق�صر هدايا من
كل �ص�وب ..وهذا م��و بعيد عن الكويتيني و�س�نعهم

مباركني عر�س االثنني  ....ليله ربيع و قامه
يامعر�س اذبح خروفني  ....حتى تعدي املالمه
و ان كان ماتقدر اثنني  ....عي�ش و كرث يدامه
من عانك اهلل له يعني  ....ربعك رجال �شهامه
عقب الع�شا جابو الزين  ....زفوا �ضبي العدامه
عرو�ستنا زينه العني  ....بنت ال�شرف والكرامة

وم��ن جم��ال هالأبي��ات ق��ام ال�شاع��ر احلديبي
وال�شاع��ر الزاي��د وغريوه��ا �شوي وعطوه��ا لعاي�ش��ة
املرطة تغنيها  ..و�صار ما ينطق طار بعر�س اال فيها.

�شرح الكلمات
ح�سب ورودها يف الن�ص
عوار �:أمل وجع
ي ْنقال:يقال عن
َخ َّبه :املبالغة يف احلما�س
دِب الدّهر  :تعاقب و توايل الأيام
ينحجى :يتكلم عن
ال�صَ ار وال ا�ستوى � :أي مل يكن له مثيل
�سواله :عمل له
وايد :كثري
َح ْطهُم  :من كلمة حط �أي و�ضع
�شوحهُم :تباهيهم
ْ
ال�سيف :هو �شاطئ البحر
إننيري  :مهند�س
� جْ ِ
ماخذ  :م�ستوحى
نا ْقلي َنه  :مت نقله
َجا ْم :زجاج
دَرايِ�ش :نوافذ
َعلَ�شانْ  :لكي
جَ ْ
توِّى :حارة
َ
َطاقني  :دورين
خِ ْرمِ ْ�س :ظالم دام�س
ياب ،يابها � :أح�ضرها
لمَ ْباتْ  :م�صابيح
ي ْ
ِحط َباله  :ينتبه و يراقب
�صوب :جهة
ْ
َ�س َن ْع ُه ْم :من �صنع �أي العمل املتقن
�إهِ يا  :هي
ُب َق ْ�ش� :صرة املالب�س
ِي َّف ِتخْ  :يثري االعجاب
ا َّ
جلخْ  :من �أ�صحاب الغنى الفاح�ش
ا ِي ُيبو َن ْه  :يجلبونه
وهّ م � :أي�ضا
�شوي  :قليال
ينطق طار :بدء االحتفال بالغناء

ملكة السامري
الفنانة ال�ش��عبية عاي�ش��ة املرطه من مواليد
 ، ١٩٣١ترب��ت يف �صغره��ا عن��د خاله��ا بعد
وف��اة والدها وفق��دت ب�صرها وه��ي يف عمر
�سب��ع �سن��وات ..وان�ضمت لفرقة ع��ودة املهنا
يف بداياتها  ..ا�شتغل��ت يف االذاعة �سنة ١٩٧٠
وغنت العديد من الأغاين الوطنية وا�شتهرت

ب�أغ��اين ال�سامري التي م��ن �أبرزها اب�شري يا
عني  -انا ياخلي ماق�صرت  -وغريها الكثري..
توفيت وعمرها � ٤٧سنة  ١٩٧٨و�أمر ويل العهد
 حين��ذاك  -ال�شي��خ �سعد العب��داهلل ال�صباحرحمه اهلل بتنكي���س الأعالم وتعطيل الوزارات
حدادا على وفاة ملكة ال�سامري .
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قيمة العدد

التالحم والترابط
�إعداد � :شريفة الوزان
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�صدق اهلل العظيم� .آل عمران)103( ،

حروف من نور عا�شت على طهره�ا �أرواح من �سبقونا ،فن�ش�أوا على
حب الغري وع�شق اخلري منذ نعومة �أظافرهم ،و�سطروا �أروع القيم يف
التالحم والرتابط ،بدءا من اجلار حتى �أبعد دار ،و�ساروا يف الطريق
نف�س�ه من�ذ عقود طويل�ة ،ومازالوا عل�ى اخلطى نف�سه�ا� .آثارهم ال
متح�ى بل تغر�س يف الرثى �أكثر ف�أكرث ،وتنتقل م�ن جيل �إىل �آخر.
وحني ت�س�ألهم يتحدثون عنه�ا ك�أنها بالأم�س ،وما �أروع ذاك احلديث
الذي تراه يلمع يف �أعينهم قبل كلماتهم.
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يحدثني جدي يف ذلك قائال:
بني ،تلك خ�صالنا ،طباعنا� ،أخالقنا،
حت��ى �إننا مل نعرف غريه��ا ،ذابت القلوب
باخل�ير ف�أحب��ت واحت��دت ،يف الأفراح ال
ته��د�أ ال�ضح��كات ،ويف الأح��زان ال يخيم
الظ�لام �أب��داً ،بل ي�شتع��ل �س��راج القلب
لي�ضيء ظلمتنا ،في�أتي اجلار وغري اجلار،
جميعه��م م��ن الأخيار ،فكم م��ن م�صيبة
حل��ت بنا لك��ن بف�ضل اهلل ث��م (تالحمنا
وترابطن��ا) ورعاي��ة دولتن��ا احلكيم��ة،
الأخوي��ة ،الرحيمة ،كنا بع��ون اهلل نخرج
منه��ا ،مهم��ا كان��ت �شدته��ا ،لأن بني��ان
حمبتنا كان �أ�شد �إحكاماً.
�ص��دق خري املر�سل�ين يف حديثه حني
ق��ال “ امل�ؤم��ن للم�ؤم��ن كالبني��ان ي�شد
بع�ضه بع�ضا” ،فكنا كذلك حني اجتاحتنا
�سيول �أمط��ار غزيرة �سنة ( 1934الهدامة
الأوىل ) ويف �سنة ( 1954الهدامة الثانية)
و�آخره��ا كان يف  ،2018و�سمي��ت بالهدامة
لأنه��ا هدم��ت وحطم��ت و�أغرق��ت بيوتا
كثرية و�أحدثت �أ�ضرارا مادية هائلة ،لكنها
مل تكن �شيئا يذكر �أمام �أ�شد النكبات التي
ع�صف��ت بن��ا ع��ام ( 1990الغ��زو العراقي
الغا�ش��م) فم��ا كان من ال�شع��ب الويف� إال
الوق��وف �صف��ا واحدا �إىل جان��ب قيادته
احلكيمة والت�ضحية بالغايل والنفي�س من
�أجل الوط��ن .ومل يكن االلتف��اف العاملي
حول ق�ضيتنا وتخلي�صنا من هذا العدوان
�إال ردا �صريحا جلميل �أهل الكويت لهم .
نعم لكل زمان حتدياته الع�صيبة ،ويف
كل �شدة يظهر هذا املعدن الأ�صيل وتتحد
القلوب قبل ال�صف��وف لتت�صدى لها ،هنا
يكمن �سر قوتنا ،يف تالحمنا.
�أتعل��م يا بني� ،إذا ن�سيت النف�س نف�سها
وذاب��ت يف غريها ،وكانت لهم عوناً و�سنداً،
فال قوة يف الكون ت�ضاهي هذا ال�شعور ،وال
�شر ُي�ضمر ميكنه �أن ينال منهم ،حتى �إنك
�سرتى اخلري يزه��ر يف كل حجر ،ويهطل
ري��ح عاتية
بال
ٍ
توق��ف كاملط��ر ،و�إذا �أتت ٌ
ت�صدت لها ،فتمر م��ر ال�سحاب وك�أنها مل
تكن.

�س���أل االب��ن ج��ده م�ستغرب��ا :وه��ل
الأزمات وحدها كافية حتى تظهر حمبتنا
وتالحمن��ا ،وهل يج��ب �أن نتعر�ض لأزمة
ما ،حتى نرى كم هي املحبة بيننا عظيمة؟
اجلد :بن��ي :هناك �س�� ٌر خفي يجري
جم��رى ال��دم يف الوري��د ،ال ي�شع��ر ب��ه
البع�ض لكنه يحمل��ه ويتوارثه الأبناء عن
�آبائهم ،ه��ي ال�صفات والع��ادات احلميدة
الت��ي نزاوله��ا يومي��اً ،فل��وال وجودها ملا
ظهر يف ال�شدة تالحمن��ا� ،إذاً هي موجودة
يف كل وق��ت حت��ى يف الرخ��اء نتنف�سه��ا
كل ي��وم ،مظاهره��ا جلي��ة يف تفا�صيلن��ا
اليومي��ة ويكف��ي �أن تنظر حول��ك ،خارج
حدودن��ا و�أ�سوارنا ،ثم تعي��د النظر فيما
�أن��ت في��ه حينها �ست��درك حج��م النعم،
يف زم��ن �أ�صبحت في��ه الإن�ساني��ة تعاين
من اال�ضط��راب واخلراب وع��دم ال�شعور
بالأمان ،وب��ات من��ط العي���ش احلدي��ث
يه��دد ال�شع��ور بالراح��ة وال�س�لام ،لكن
على الرغ��م من ذلك جنح��ت الكويت يف
دورها الإن�ساين ،و�أو�صلت خطابها العملي
للع��امل ،يف �أن التالح��م والرتاب��ط لي�سا
م��ن ال�شعارات الت��ي تتلى ولي�س��ا �أمرين
مقت�صري��ن عل��ى �أبنائها ،ب��ل كل منهما
ميثل قيمة �إن�سانية �أخالقية عاملية ،متنح
العون والأمل لكل �شعب يعاين ،وهل يكون
ذلك الفعل �إال من منطلق �إن�ساين وفطرة
�سليم��ة نقية .وه��ذا دليل قاط��ع على �أن
الق��ر�آن ال ي�شرع �شيئ��اً ال يالئم الطبيعة
الب�شرية ،فتطبيق الكوي��ت العملي لن�ص
الآي��ة ال�ساب��ق هو ما جعله��ا حتتل مكانة
عظيم��ة ل��دى الع��امل الذي �أجم��ع على
�إط�لاق لقب قائ��د الإن�ساني��ة على �سمو
�أم�ير دولة الكويت ال�شي��خ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صب��اح ،و�أطلق على الكويت لقب
مركز للعمل الإن�ساين العاملي ،وهي ر�سالة
عظيم��ة مفاده��ا �أن التالح��م والرتابط
احلقيقي يكمنان يف حب اخلري للإن�سانية
�أجم��ع ،و �أن الإن�سان ال يكتمل �إال اذا كانت
حمبته للآخري��ن �أكرث ،وه��ل الدين �إال
احلب.

سطر اآلباء واألجداد
أروع القيم في التالحم
والترابط بدءا من الجار
حتى أبعد دار

إذا نسيت النفس
نفسها وذابت في
غيرها وكانت لهم
عونًا وسندًا فال قوة
في الكون تضاهي
هذا الشعور
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الكويتيون أيام المحن
صور خالدة من التالحم والتعاضد
�إعداد� :إ�سراء علي

حفل تاريخ الكويت ع�بر املا�ضي واحلا�ضر بالكثري من الت�ضحيات والعطاءات املتميزة
الت��ي ال تزال حية يف النفو�س ،وباقي��ة يف وجدان كل مواطن كويتي ،وظهرت ب�صورة جلية
يف الأزم��ات واملح��ن وامللمات التي �شهدته��ا البالد ،والتي وقف اجلمي��ع �أمامها �صامدين
متعا�ضدين� ،ضاربني �أروع الأمثلة يف التعاون والتكافل والتالحم.
و�سطر �أبناء الكويت يف �أيام املحن مواقف من نور �شهد لها تاريخهم ودونت يف �سجالت
اخلل��ود ،فق��د �صربوا �أم��ام االعتداءات واحل��روب ،ووقفوا م��ع بع�ضهم يدا بي��د يف �أيام
ال�شدائد والكوارث الطبيعية ،يت�آزرون ويتكاتفون ،ويحققون �إجنازات مل تعرفها كثري من
املجتمعات.
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للإكث��ار من اخل��روج من البي��وت والتعر�ض
السنة الحمراء
كانت (ال�سنة احلم��راء) واحدة من �أبرز للغبار الأحمر.
املحط��ات التاريخي��ة الت��ي �أثبت فيه��ا �أبناء
وانتهت تلك ال�سنة بتف�شي وباء الطاعون
املجتم��ع الكويت��ي متا�سكه��م ووقوفهم �صفا حت��ى �أطل��ق عليه��ا (�سن��ة الطاع��ون) ،وهو
واحدا �إزاء املحن والأزمات ،ففي عام 1831م الطاعون العظي��م الذي عم املنطقة ب�أ�سرها
اجتاحت موج ٌة عاتية من الغبار الأحمر دول وكان��ت له �أ�صداء عاملية �سنة  1831م ،وفيه
املنطق��ة وت�سببت يف قطع ط��رق املوا�صالت ت��ويف الكث�ير م��ن امل�شاهري من بينه��م �شيخ
البحري��ة بني الكوي��ت ودول اخلليج الأخرى .املنتف��ق حم��ود ب��ن ثام��ر ال�سع��دون و �شيخ
و�أج�بر الغب��ار الأحم��ر اخلط�ير الكويتي�ين الزب�ير عل��ي ب��ن يو�س��ف الزه�ير وال�شاعر
عل��ى �أن يلزموا بيوتهم ب�سبب انعدام الر�ؤية ،حممد بن لعبون.
نتيجة الأترب��ة الناعمة ،ومل يكونوا يخرجون
سنة الهيلق
منه��ا �إال لل�ضرورة الق�صوى خالل الليل؛ لأن
�أما (�سنة الهيلك) التي �أ�صلها بالعربية
الغبار كان ي�شتد خالل �ساعات النهار.
و�أزعج��ت تل��ك الكارث��ة الطبيعي��ة هل��ك ،وذك��رت كم�صطل��ح (هل��ك ال�سن��ون
غ�ير امل�سبوق��ة النا���س حت��ى اعتق��دوا �أن اجلدب��اء) ،وكعادة �أهل الكويت مت ت�صغريها
ال�ساع��ة �آتي��ة ،وظل �أبن��اء الكوي��ت يرفعون لت�صب��ح هيلك وتع��رف بالعامي��ة (الهيلق).
�أك��ف ال�ضراع��ة �إىل اهلل تع��اىل لريف��ع هذا وه��ي �سن��ة قحط وجماع��ة حدث��ت يف �سنة
الب�لاء ،حتى َم��ن اهلل عليهم بالف��رج فرفع  1868وا�ستم��رت حتى ع��ام  .1871و�شهدت
موج��ة الغب��ار الأحم��ر ث��م خ��رج الكويتيون تل��ك ال�سنوات الثالث العجاف جوعا وقحطا
من جدي��د للعم��ل وال�سعي من �أج��ل الرزق� .شديدي��ن ،و�أدت �إىل هج��رة ع��دد هائل من
و�ضرب �أبناء الكويت خالل تلك املحنة �أروع �أبن��اء ب�لاد “ قحطان” و“فار���س ” بعد �أن
الأمثلة يف التالحم والت�آلف ،فكانوا يتناوبون حب�ست الأمطار عندهم فنزحوا �إىل الكويت
عل��ى ق�ض��اء حاج��ات بع�ضهم بع�ض��ا جتنب ًا للبحث عن لقمة العي�ش.

سطر أبناء الكويت في
أيام المحن مواقف من
نور شهد لها تاريخهم
فقد صبروا أمام
االعتداءات والشدائد
والحروب ووقفوا
مع بعضهم يتآزرون
ويتكاتفون
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في عام 1831
ٌ
موجة عاتية
اجتاحت
من الغبار األحمر
المنطقة وتسببت
بقطع المواصالت
البحرية بين الكويت
وخارجها وسميت
(السنة الحمراء)

وتع��د الهيل��ك وامل�سغبة واملجاعة جزءا
م��ن تاريخ الكويت يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر حيث كان��ت �أرزاق الكويتيني حمدودة.
ومت جت��اوز تلك املحنة اخلط�يرة بف�ضل من
اهلل �أو ًال وم��ن ثم املح�سنني م��ن �أهل الكويت
إعصار بحري
الذي��ن مل يبخلوا مب��ا ميلكون م��ن مال على
�شه��دت الكوي��ت يف ع��ام � 1871ضرب
املعوزين ،ف�ض ًال ع��ن قيامهم بتوزيع الطعام
يف الأ�س��واق والطرقات ،يف مواقف تعترب من طوفان عظيم و�إع�صار هائل اخلط البحري
�أ�سمى معاين الت�ضحية و�أحد �أوجه الإح�سان .لل�سف��ن الكويتية امل�سافرة �إىل التجارة ،حيث
وا�شته��ر م��ن �أولئ��ك املح�سن�ين اليو�سفان امتد هذا الإع�صار ط��وال امل�سافة من الهند
يو�سف البدر ويو�سف ال�صبيح وعبد اللطيف
العتيق��ي و�سامل ب��ن �سلط��ان و�آل معريف و�آل
الإبراهي��م الذي��ن بذل��وا جه��ودا خ�يرة يف
التفريج عن كربات املعوزين يف تلك املجاعة.

أجبر الغبار األحمر
الكويتيين على أن
يلزموا بيوتهم بسبب
انعدام الرؤية ولم
يكونوا يخرجون منها إال
للضرورة القصوى خالل
الليل
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�إىل اخللي��ج العرب��ي ،مم��ا عر���ض ال�سف��ن
الكويتي��ة وال�سفن الأخرى املوجودة يف البحر
ويف غ��رة �شهر رم�ض��ان  1353هـ املوافق
�إىل كارثة بحرية عظيمة.
 8دي�سم�بر ع��ام  1934هطلت عل��ى الكويت
و�أدى ذل��ك الإع�ص��ار �إىل تدمري وغرق �أمط��ار �أ�شب��ه م��ا تك��ون بال�سي��ول اجلارفة
املئات م��ن ال�سفن واملراك��ب ومنها عدد من وا�ستم��رت �أيام�� ًا ع��دة ،فهدم��ت الكثري من
مراك��ب العائالت الكويتية ،ومل ي�سلم منه �إال املنازل التي كان معظمها من الطني املحروق
ع��دد قليل منها� ،إ�ضاف��ة �إىل حدوث خ�سائر وتنق��ل ال�سكان من منزل لآخر للإحتماء من
ب�شرية هائلة يف �صف��وف البحارة املوجودين نتائ��ج املط��ر الغزي��ر ،وجل���ؤوا �إىل امل�ساجد
عل��ى منت تلك ال�سفن .ومل ينج منهم �إال عدد واملدار���س واخلي��ام الت��ي ن�صب��ت يف �ساحة
قلي��ل .وكان �أه��ل الكوي��ت جميع��ا ينتظرون ال�صف��اة ،و�أغرقت الطرق وجماري ال�صرف
عودة �أبنائهم من ال�سفر بفارغ ال�صرب ب�سبب الت��ي مل تك��ن �آن��ذاك جمه��زة بالإ�سفل��ت.
وغ�يرت ال�سيول مناطق عدي��دة مثل ال�شعب
الأنباء التي وردتهم عن ذلك الإع�صار.
والنقرة و�أ�صبحت الدعية والعديلية بحراً.
وك��د�أب �أه��ل الكوي��ت يف �أوقات املحن،
الهدامة والرجيبة

فقد �سارع البحارة �إىل �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه
يف عم��ل جماع��ي وطوع��ي وتلقائ��ي يج�س��د
الألف��ة وي�ستقطب الإعجاب ،وب��ادر البحارة
�أي�ض��ا بع��د ذل��ك �إىل جم��ع التربع��ات دون
عل��م املت�ضرري��ن من الكارث��ة وجتاوز حجم
التربع��ات حج��م اخل�س��ارة ،و�أطل��ق عليه��ا
(�سنة الطبعة) �أي (�سنة الغرق).

وبلغ��ت كمي��ة الأمطار الت��ي هطلت على
مدين��ة الكوي��ت وحده��ا ( 3.5بو�صة) خالل
ثالث �ساعات فق��ط ،ومل مت�ض �أربع �ساعات
حتى انهار  400منزل انهيار ًا كامال ،وتوا�ست
البي��وت وفقد �ألفان من ال�س��كان ممتلكاتهم
و�أ�صبحوا ب�لا م�أوى ،وغمرت مي��اه الأمطار
ال�ش��وارع بارتفاع خم�س �أقدام لعدة �ساعات.

(سنة الهيلق) تمثلت
في مجاعة بدأت عام
 1868واستمرت 3
سنوات وعانت الكويت
وقتها أياما عصيبة من
الجوع ونقص المواد
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ف�أحاله��ا يف ع��دة �أي��ام �إىل ب�س��اط �أخ�ضر،
و�أ�صبح��ت الزب��دة وال�ص��وف واللح��م التي
كان��ت �شحيحة يف الع��ادة متوفرة ورخي�صة
عل��ى نح�� ٍو مل تعه��ده البادية ،مم��ا �أدى �إىل
انخفا�ض �أ�سعار جمي��ع ال�سلع يف ال�سوق على
نحو يدعو �إىل الده�شة،

شهدت الكويت في
عام  1871إعصارا هائال
ضرب الخط البحري
للسفن الكويتية وأدى
إلى وفيات وأضرار

أزمة الحرب العالمية الثانية

اقتصادية كبيرة

شهد تاريخ الكويت
(سنة الرجيبة) عام
 1872التي هطل
فيها مطر غزير أدى
إلى هدم كثير من
البيوت
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وك�شف��ت تل��ك املحنة ك�سابقاته��ا عن املعدن
الأ�صي��ل لأه��ل الكويت الذي��ن �ضربوا خالل
هذه ال�سنة التي �أطل��ق عليها (�سنة الهدامة)
�أروع الأمثلة يف الإيثار والت�آلف والرتاحم.
وكان �أمري الكويت حينذاك ال�شيخ �أحمد
اجلاب��ر ي�شرف عل��ى �أعمال الإغاث��ة بنف�سه
و�شكل فرق�� ًا من املتطوعني لإنق��اذ �أ�صحاب
البي��وت املنكوبة وانت�شالهم من بني الأنقا�ض
و�إ�سع��اف م��ن بق��ي منهم على قي��د احلياة.
وكان ال�شي��خ �أحم��د اجلاب��ر يتق��دم ه���ؤالء
املتطوع�ين لرفع الأنقا�ض و�إنق��اذ امل�صابني
وتهدئة روع املذعورين.
و�أخ��ذ الكويتي��ون ي�ؤرخ��ون منا�سباته��م
بكارث��ة الهدام��ة الت��ي فاق��ت يف خطورته��ا
و�ضرره��ا كارثة «�سنة الهدام��ة الثانية» التي
وقعت عام 1954م  ،والتي مل تكن يف م�ستوى
«الهدام��ة الأوىل» بل كانت �أخف وط�أة منها.
حي��ث جل���أ فيه��ا الأه��ايل وخا�ص��ة �أه��ايل
املرق��اب �إىل املدار�س وامل�ساج��د و�إىل بع�ض
البي��وت التي بني��ت من اال�سمن��ت والطابوق
كما فاق��ت كارثة (الرجيبة ) التي وقعت عام
1872م الت��ي �سمي��ت بالرجيب��ة لوقوعها يف
�شهر رجب من تلك ال�سنة .

تكافل اجتماعي

و �س��ارع �أ�صحاب البيوت غ�ير املت�ضررة
م��ن تلك الأمطار �إىل فت��ح بيوتهم لإخوانهم
�أ�صحاب البي��وت املنكوبة ،وق�سم��وا �أنف�سهم
�إىل فرق عمل يت��وىل بع�ضها �ضيافتهم ونقل
�أث��اث بيوته��م فيم��ا تق��وم الأخ��رى برتميم
البيوت املت�ضررة و�إع��ادة بناء املنهار منها .
و�سخ��رت احلكوم��ة كل الإمكان��ات املتاح��ة
خلدم��ة املنكوبني ومد يد العون لهم ،فحولت
املدار���س �إىل مالج��ئ للمت�ضررين وزودتهم
ب��كل احتياجاته��م م��ن الطع��ام وال�ش��راب
واملالب���س و�ضروري��ات احلي��اة الأخ��رى.
واهت��م الكويتي��ون بجم��ع مبال��غ م��ن امل��ال
لإغاث��ة املت�ضرري��ن بدعم م��ن ال�شيخ �أحمد
اجلابر ال�صباح الذي افتتح اكتتاب مل�ساعدة
املنكوبني بخم�س��ة �آالف روبية .و�أتاحت تلك
الكارثة مبا هدمته من بيوت قدمية �شق �شارع
كب�ير يف املدينة ،وكان ه��ذا ال�شارع هو الأول
الذي ي�شق فيها �إذ كانت �أحيا�ؤها جمرد �أزقة
�ضيقة و�سمي �شارع د�سمان .وظل هذا اال�سم
طوال  40عام ًا ثم �سمي �شارع �أحمد اجلابر.
و رغم توقف املطر فج�أة يف املدينة فقد نزل
مقدار بو�ص��ة كاملة يف ال�صح��راء القاحلة،

ويف ع��ام  1942ح��دث ارتف��اع كب�ير
للأ�سع��ار يف الكويت ب�سبب احل��رب العاملية
الثاني��ة التي اندلعت يف عام  ،1939فارتفعت
�أ�سعار املواد اال�ستهالكية يف الكويت وغريها
من بل��دان العامل ب�صورة قيا�سية حتى كادت
بع���ض امل��واد الغذائي��ة تختف��ي متام�� ًا م��ن
الأ�سواق.
وت��دارك حاك��م الكوي��ت �آن��ذاك ال�شيخ
�أحم��د اجلابر ال�صب��اح الأمر قب��ل تفاقمه،
فف��احت احلكوم��ة الربيطاني��ة ب�ش���أن تزويد
الكوي��ت بالأغذي��ة والأقم�ش��ة فوافق��ت على
الفور على تلبية احتياجات الكويت من املواد
اال�ستهالكي��ة �شريطة �أن تخ�ض��ع هذه املواد
لنظ��ام التقن�ين ع�بر توزيعه��ا بالبطاقات.
وق��د بد�أ العم��ل بهذا النظام ع��ام 1942م
وا�ستم��ر حت��ى ع��ام 1947م ،حي��ث كان
يت��م توزي��ع امل��واد الغذائي��ة والك�سائي��ة
عل��ى ال�س��كان ،وو�ضع��ت الدولة يده��ا على
الأرز وال�سك��ر والقم��ح و�أقام��ت مراك��ز يف
كل ح��ي �أو (فري��ج) �أو فري��ق لإمداده��م
بن�سب��ة معين��ة بح�سب تعداد �أف��راد الأ�سرة.
وكان رب كل �أ�س��رة يحمل تلك البطاقة التي
حت��دد ع��دد �أف��راد الأ�سرة عن��د �صدورها .
وكان��ت « بناي��ة اخلنين��ي « مرك��ز التوزي��ع
الرئي�س��ي للم��واد الغذائي��ة ،يف ح�ين كان��ت
مراكز التموين تفتح �أبوابها يف يوم معني من
كل �شهر.

السور الثالث
يعد �س��ور الكويت الثالث م��ن �أ�شهر
�أ�سوار البالد التي تعا�ضد فيها الكويتيون
فبن��وه ب�سواعده��م وتكاتفه��م به��دف
حماي��ة البالد م��ن الأخط��ار التي كانت
تهددها .وقد �أمر ال�شيخ مبارك ال�صباح
ببناء ال�سور الثال��ث عام  1920م بعدما
تعر�ض ال�سور الثاين لثغرات كثرية تغلغل
م��ن خاللها املتطفل��ون �آن��ذاك ومن ثم
�ضعف وتهدم .
ومل يت�أخ��ر �أبن��اء الكوي��ت يف تلبي��ة
ندائه فبن��وه يف �أعقاب معركة «حم�ض».
وت�ضم��ن ال�س��ور  26برج��ا �شي��دت م��ن
الط�ين واللنب معا و 5بوابات �أطلق عليها
«الدروازات» بنيت من اخل�شب.
وق��د ا�ش�ترك يف بن��اء ال�س��ور �أه��ل

الكوي��ت جميع��ا �صغ��ارا وكب��ارا ،ف��كان
�سكان كل فريج يبنون جزء ال�سور املقابل
لهم وينقلون الطني واللنب من «املطاين»
�إىل موق��ع البناء على ظهور احلمري ،كما
تعاون��وا جميع��ا يف نفقات��ه ،وحتم��ل كل
منه��م ما ي�ستطيع من م��ال �أو جهد حتى
�أمتوا بناءه خالل �شهرين.
وكان الرج��ال يتجمعـــ��ون يف
ال�ساح��ات العام��ة ويتوجه��ون �إىل مكان
البناء حاملني الأعالم وامل�صابيح «الكاز»
مب�صاحبة قرع الطبول ،فيما كانت ترتفع
�أ�صواتهم بالأغاين والأنا�شيد احلما�سية
مع �أدائهم لرق�صة « العر�ضة « ،ويبد�ؤون
بناء ال�سور بعد �صالة الع�شاء وي�ستمرون
حتى طلوع الفجر.
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دائرة التموين

في عام  1942حدث
ارتفاع كبير لألسعار في
الكويت بسبب الحرب
العالمية الثانية حتى
كادت بعض المواد

ومت يف �أواخ��ر �سن��ة 1942م ت�أ�سي�س �أول
دائ��رة للتموي��ن وعني نا�ص��ر ال�سعد املقهوي
مدير ًا له��ا ،وافتتحت الدائ��رة فروع ًا لها يف
جمي��ع الأحي��اء وبا�ش��رت بتوزي��ع البطاقات
على ال�س��كان دون ا�ستثناء حت��ى بلغ جمموع
م��اوزع م��ن تلك البطاق��ات � 30أل��ف بطاقة

ا�ستف��اد منه��ا نح��و � 86أل��ف �شخ���ص.
وظلت دائرة التموين ت���ؤدي عملها على خري
وج��ه حتى انته��ت مهمته��ا ب��زوال الأ�سباب
التي اقت�ض��ت �إن�شاءها ،وانتهى العمل بنظام
البطاق��ة بع��د �أن و�ضع��ت احل��رب العاملي��ة
الثاني��ة �أوزارها عام 1945م ،و�سميت (ب�سنة
البطاقة).

وكانت الكوي��ت هي الإم��ارة الوحيدة
الت��ي تبنت نظام البطاق��ة التموينية حتى
زال��ت الغمة .وهك��ذا ويف كل مرحلة ثبتت
متان��ة ووحدة ه��ذا البلد �أم�يرا وحكومة
و�شعب��ا وم��دى وع��ي اجلمي��ع مل�صلح��ة
الكويت العليا.
�إن تاري��خ الكويت مل يك��ن دائما حافال

بالورود ،فهناك العدي��د من امل�صاعب التي
مــ��رت بهــ��ا الكويــ��ت والت��ي يت�ضــ��ح من
خاللهـ��ا �أن الكويتيـ�ين عندمـــ��ا �أقفلــ��ت
املنافــ��ذ �أمامهـ��م لــم ي�ست�سلمــ��وا لليــ�أ�س
بــ��ل ابتكـروا طرقــا للتغلــ��ب عليها ،وكــان
رفيــ��ق دربــهــم دائمــ��ا العــزم والتالحــم
والرتابــط.

الغذائية تختفي تمامًا
من األسواق

كارثة الغزو العراقي
�سط��ر ال�شع��ب الكويت �أق��وى �صور
التالح��م �أثن��اء الغزو العراق��ي الغا�شم
عل��ى الكوي��ت يف �أغ�سط�س ع��ام ،1990
حي��ث اتخذ التطوع �إبان االحتالل �شكال
من املقاومة املدني��ة الذي �أ�صبح مدعاة
للفخ��ر .فق��د ن�ش���أت املقاوم��ة الكويتية
بتالح��م �أبن��اء الكوي��ت بغر���ض الت�أثري
على اجلي���ش العراقي وتوجي��ه �ضربات
موجعة له واحلد من ال�ضرر الذي يلحقه
بالبالد ،ورف��ع معنويات ال�شعب الكويتي
وحمايته.

تدارك حاكم الكويت
آنذاك الشيخ أحمد الجابر
الصباح األمر ففاتح
الحكومة البريطانية
لتزويد الكويت باألغذية
واألقمشة فوافقت على
الفور
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وكانت هناك مقاومة
مدنية متثلت يف
قيام �أبناء الكويت
بتوزيع الأموال على
املواطنني واملقيمني
�أي�ضا الذين ينفذون
الع�صيـــان املدين،
وتوزيع التمويــــن
والغـــذاء علــى
البيــــوت والأحياء،
يف تعاون وتالحم
قل نظريهما.

وا�ستم��ر ه���ؤالء يف �أداء مهامه��م حت��ى
حتري��ر الب�لاد رغ��م تعر�ضه��م جلميع
�أن��واع ال�ضغ��وط وامل�ضايق��ات والتعذيب
على يد قوات االحتالل �إىل حد تهديدهم
بالإعدام امليداين.

الهدامة الثالثة
�شه��دت الكوي��ت يف نوفم�بر عام
 2018هط��ول �أمطار اخل�ير بكميات
مل ت�شهده��ا منذ نح��و  50عاما ،فقد
و�صل��ت املعدالت خ�لال � 6-4ساعات
اىل  111ملم ،فيما املعروف �أن املعدل
ال�سنوي  115ملم.
وت�أث��رت ال�ش��وارع والبي��وت بهذا
الهط��ول الكثي��ف ،وه��و م��ا ا�ستدعى
قي��ام اجله��ات احلكومي��ة بب��ذل كل
م��ا ت�ستطيع��ه م��ن جه��ود للح��د من
تداعي��ات ذل��ك احلدث .فيم��ا كانت

حفل تاريخ الكويت
بتضحيات وعطاءات
متميزة ال تزال حية
في النفوس وباقية
في وجدان كل
مواطن كويتي

جه��ود املواطن�ين تت�ضاف��ر مل���ؤازرة
اجلهود احلكومية ،فكان��وا ي�ساعدون
�أ�صحاب ال�سي��ارات املعطلة ،والبيوت
املنكوب��ة ،لي�سط��روا بذل��ك ملحم��ة
جديدة م��ن التالحم والتكاف��ل �أ�شاد
به��ا �سمو �أم�ير البالد ال�شي��خ �صباح
الأحمد اجلاب��ر ال�صباح و�أعرب فيها
عن بالغ �شكره ملا قدموه من م�ساعدة
جت�س��د روح التع��اون والتعا�ض��د التي
جب��ل عليها �أه��ل الكوي��ت يف ال�سراء
وال�ض��راء والت��ي جت�س��د روح الأ�سرة
الكويتية الواحدة.

تجاوز الكويتيون
تلك المحنة بفضل
من اهلل أو ً
ال ومن ثم
المحسنين الكويتيين
الذين لم يبخلوا بما
يملكون من مال على
المعوزين

العدد الثامن عشر  -ديسمبر 2018

15

شخصية العدد

ع�بر ال�شهاب عن ع�شقه لل�سياحة يف الكويت،
وق��د ا�ستغل من �أجل ذلك الفرق ال�شعبية مبختلف
�أعماله��ا ،والفرق امل�سرحية ،وغ�ير ذلك ،و�أ�شرف
عل��ى كل ذل��ك بهم��ة ون�ش��اط ،ومل يكت��ف بذلك،
ب��ل �إن��ه قام بعمل مه��م حني اهتم ب�إجن��از دعاية
�سياحي��ة للكويت؛ وبناء عليها ا�ستقدم عدد ًا كبري ًا
م��ن الوف��ود ال�سياحي��ة الأجنبي��ة الت��ي ا�ستمتعت
بربام��ج متنوع��ة ط��وال مو�س��م ال�صي��ف �ضم��ن
فعاليات «الرتويح ال�سياحي».
كان املرح��وم �شهاب مبدع ًا ومبتك��ر ًا ،ف�أعد
للمنطقة فك��ر ًا جدي��د ًا و�أ�صبح العديد م��ن �أبناء
دول جمل�س التع��اون يتوافدون للكويت خالل ذلك
املو�سم حل�ضور تلك الفعاليات واال�ستمتاع بها.
الترويح السياحي

صالح الشهاب..
«عميــد السياحــة»
ورائـــد «الترويــح السياحــي»
�إعداد  :خالد ال�صالح
“عمي��د ال�سياح��ة” ورائ��د «الرتويح ال�سياح��ي» يف الكويت ،غني ع��ن التعريف،
ي�ستذكره كل بيت كويتي� ..إنه املرحوم �صالح جا�سم ال�شهاب.
عبر عن عشقه
للسياحة في
الكويت واستغل
من أجل ذلك الفرق
الشعبية والمسرحية
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َم��ن مِ ن الكويتيني ال يعرف عميد ال�سياحة يف الكويت الذي يعد �أحد رواد احلركة
ال�سياحي��ة؟ بالت�أكيد يعرف��ه كل من عا�ش يف فرتة ال�سبعين��ات وي�ستذكر كفاح الرجل
الذي و�ضع ب�صماته يف تاريخ الكويت ال�سياحي ،من خالل اهتمامه وجناحه يف الرتويح
ال�سياحي الذي ا�ستقطب الآالف من املواطنني واملقيمني.
ولد �صالح جا�سم حممد ال�شهاب عام  ،1924وتلقى تعليمه يف مدر�سة عبد اهلل عبد
اللطي��ف العثمان الأهلية ،وانتقل �إىل املدر�سة املباركية ع��ام  ،1937ثم ر�شح عام 1940
مع بعثة طالبية للدرا�سة يف الكلية ال�صناعية بالبحرين التي تخرج منها عام .1942

م��ع حركة النزوح الكبرية لأبناء الكويت �أثناء
فرتة ال�صيف عن البالد ،وما يرتتب على ذلك من
نتائج �سلبية م��ن الناحيت�ين االجتماعية واملادية،
ا�ستدع��ى �أمري البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
اجلابر ال�صباح الأ�ستاذ ال�شهاب وطلب منه �إجناز
عمل يحبب �أبناء البالد يف البقاء .وفكر بو في�صل
كث�ير ًا ثم اقرتح قيام م�شروع «الرتويح ال�سياحي»،
و�أن تهتم به جلنة يكون هو رئي�سها .وقد حدث ذلك .
ب��د�أ ن�شاط��ه ببع���ض الأعم��ال الت��ي قام��ت به��ا
ف��رق �شعبي��ة وفني��ة كويتي��ة ،ث��م ر�أت اللجن��ة �أن
التنوي��ع مه��م ،فنوع��ت م��ن حي��ث التو�س��ع يف
العرو���ض و�أمكن��ة عر�ضه��ا حت��ى �شمل��ت جمي��ع
مناطق الكوي��ت .و�أح�ضر بع�ض الف��رق الأجنبية،
ومنه��ا فرق��ة “البول�ش��وي” للبالي��ه وه��ي فرق��ة
فني��ة رو�سي��ة ،وفرق��ة حمي��د الزاه��ر املغربي��ة،
وه��ي فرقة ن�ش���أت يف املغ��رب ع��ام  1961وتقدم
مزيج�� ًا من الغن��اء والرق���ص ب�أ�سالي��ب مغربية.
ونظم��ت جلن��ة الرتوي��ح ال�سياح��ي ع��ددا م��ن
املعار���ض ،منه��ا معر���ض خا���ص بال�صناع��ات
اليدوي��ة الكويتي��ة القدمي��ة ،ومعر���ض لر�س��وم
الأطفال ،و�أعدت م�سابقات لرتتيل القر�آن الكرمي،
ومهرجان��ا لل�شع��ر .وا�ستف��ادت اللجن��ة من فرق
مو�سيقى احلر�س الوطني بتقدمي معزوفاتها خالل
املهرجان��ات ال�سياحي��ة ،وكانت تده���ش احل�ضور
ب�إطالق الألعاب النارية يف �أم�سيات املهرجانات.

و�أقام��ت اللجن��ة م�سابقات ريا�ضي��ة ملختلف
�شرائ��ح املجتمع ،ونظمت رح�لات �إىل �أمكنة عدة
منه��ا ج��زر الكوي��ت بق�ص��د تعزي��ز الروابط بني
الأ�سر الكويتية.
وحر�ص��ت اللجن��ة عل��ى م�شارك��ة اجله��ات
احلكومي��ة يف �أن�شطة الرتوي��ح ال�سياحي ،وزارات
الإعالم وال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.
وا�ستم��ر الرتوي��ح ال�سياح��ي �سن��وات طويل��ة
وانبثق��ت عن��ه �أف��كار كث�يرة ه��ي الي��وم م�شاريع
�ضخمة كمدن املاله��ي والنوادي البحرية والتزلج
على اجلليد.

“الترويح السياحي”
استمر سنوات
طويلة وانبثقت عنه
مبادرات تمثلت حاليا
بمشاريع ضخمة
كالنوادي البحرية

مسرح العرائس

يعد الراحل ال�شهاب امل�ؤ�س�س احلقيقي مل�سرح
العرائ�س ورائده الفعلي يف الكويت ،وذلك قبل عدة
�سن��وات م��ن انطالق م�س��رح الطف��ل يف الكويت .
وتعود ق�صة امل�سرح �إىل عام  1974وحتديدا خالل
�أن�شط��ة الرتويح ال�سياحي الت��ي كان ي�شرف عليها
الراحل� ،إذ �إنه فتح املجال للفرق امل�سرحية الأهلية
واخلا�ص��ة للم�شاركة يف �أن�شطة الرتويح من خالل
تقدمي �أعمال م�سرحية ب�أ�سعار رمزية.
تكريم

كرم��ت وزارة الرتبي��ة الراح��ل ال�شه��اب ال��ذي
عم��ل يف مدار�سه��ا منذ �سن��ة  ،1942فتم��ت ت�سمية
املدر�س��ة الثانوية للبنني يف منطق��ة م�شرف با�سمه.
وي�ستحق �أن يعرف �أبن��اء اجليل الذين ن�ش�أوا دون �أن
يروا �أعماله الباهرة املزيد عن الراحل املعطاء ،فقد
كان من رجال العمل والقدوة والروح الوطنية.
السيرة الذاتية

•�صالح جا�س��م حممد ال�شهاب م��ن مواليد
الكويت عام 1924
•تلق��ى تعليم��ه يف مدر�س��ة عب��داهلل
عبداللطي��ف العثم��ان الأهلي��ة وانتقل �إىل
املدر�س��ة املباركي��ة ع��ام  ، 1937ث��م ر�شح
يف ع��ام  1940م��ع بعث��ة طالبي��ة للدرا�سة
يف الكلي��ة ال�صناعية بالبحرين التي تخرج
منها عام .1942
•ان�ض��م �إىل مدار���س املع��ارف يف الكوي��ت،
فع�ين يف املدر�س��ة ال�شرقي��ة فالقبلي��ة
فاملباركية فغريها.

•د َّر���س الأنا�شي��د املدر�سية والوطني��ة واللغة
الإجنليزية والرتبية البدنية.
•ع�ين ناظ��را ملدر�س��ة الر�شي��د يف منطق��ة
الد�سم��ة ،ورئي�س��ا لق�سم ال�سياح��ة يف وزارة
الإع�لام ،ووكي�لا م�ساع��دا ل�ش���ؤون الثقافة
والن�شر وال�سياحة.
•�أح��د م�ؤ�س�س��ي الن��ادي العرب��ي الريا�ض��ي
وع�ضو اللجنة الأوملبي��ة الكويتية واحتاد كرة
الق��دم ،حي��ث مث��ل الكوي��ت يف العدي��د من
الأن�شطة العربية والدولية.
• ت��ويف ي��وم اخلمي���س � 7ش��وال  1405املوافق 25
يوليو عام  1985وكان عمره � -آنذاك � 61 -سنة.
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ألعاب األطفال

التسلية
والترفيه قديما..

بساطة تالئم
ظروف المجتمع
الكويتي وعاداته
�إعداد � :آمنة ال�شمري
�شه��د املجتم��ع الكويت��ي ط��وال تاريخ��ه �أنواعا
عدة من �أن�شطة الت�سلي��ة والرتفيه والتخفيف
من �ضغ��وط احلياة ،تالءمت م��ع الإمكانات
املوج��ودة لدي��ه ،وم��ع البيئ��ة الت��ي عا�شها،
والظروف التي كان يحياها.
ومار���س الكويتي��ون قدميا تل��ك الأن�شطة التي تعترب
عن�صرا مهما يف حي��اة النا�س ،بغر�ض حتقيق املتعة والرتويح
ع��ن النف���س و�إ�ضفاء بع���ض املرح عل��ى �إيق��اع احلي��اة اليومي.
وم��ازال الآباء والأج��داد يتذكرون تلك الأوقات الت��ي كانوا مي�ضونها
يف �أن�شطته��م الرتويحية ،وحتمل معها ب�ساط��ة املا�ضي وجتعلهم يف حنني
م�ستمر �إىل الأيام اخلوايل.
وكان النا���س قدميا ميار�س��ون الأن�شطة امل�سلية يف �أماكن معين��ة �سواء داخل املنزل
�أو خارج��ه ،و�أهمها املقاه��ي والديوانيات والرب والرباحات وال�سواح��ل وال�ساحات العامة،
ويجدون بغيتهم يف اجلل�سات احلوارية والألعاب ال�شعبية والنزهات اخلارجية.

كان��ت �ألع��اب الأطف��ال و�أن�شطته��م يف
املا�ض��ي ب�سيط��ة ،وغالب��ا م��ا تكون م��ن �صنع
�أيديه��م ،وتعتمد على امله��ارة البدنية والذكاء
والتفك�ير ال�سريع .وكانت تقت�ص��ر على اللعب
م��ع اجل�يران �أو الذه��اب �إىل مدار���س تعليم
الق��ر�آن يف فرتة م��ا قبل اكت�ش��اف النفط ،يف
حني كان��وا ي�ستخدم��ون امل��واد الب�سيطة التي
يع�ثرون عليها يف البي��ت �أو الأحي��اء املجاورة
ل�صنع �ألعابهم اخلا�صة.
وب�ساط��ة الأطفال كان��ت تكمن �أي�ضا يف
تعبريه��م العفوي ع��ن روح امل��رح والت�سلية يف
اللعب عل��ى ال�شاطئ حيث يق�ضون �أوقاتهم يف
ف�ص��ل ال�صيف عل��ى �شاطئ البح��ر لل�سباحة
�أو اللع��ب برم��ي احل�ص��ى فوق �سط��ح البحر،
ولعبة ( �صناعة الق��وارب) حيث يلعب ال�صغار
بق��وارب �صغرية ت�سمى ( الع��دال ) ت�صنع من
�صفائح الكريو�سني الفارغة وتطفو فوق �سطح
املاء وتقام مباريات �سباق لهذه القوارب .

كم��ا كان بع�ضهم مي�ضون �أوق��ات فراغهم
يف �صيد الطيور و(احلبال) و(التنبط بالنباطة)
�أي �صي��د الطيور املهاجرة الت��ي تعرب البالد يف
مو�س��م الربي��ع عن طري��ق �أداة ب�سيط��ة ت�صنع
يدوي�� ًا م��ن �أغ�ص��ان ال�شج��ر� ،أو «ال�سي��م» وهو
احلديد اخلفي��ف اللني ،و«�سي��ور املطاط» وهي
قطعة �صغرية من اجللد تو�ضع بداخلها �صخرة
�أو ح�صاة �صغرية احلجم لريمى بها الطائر.

الحاجة للقيام
بأنشطة ترويحية تعتبر
عنصرًا مهمًا في حياة
الناس بغرض المتعة
والتسلية والتخفيف
من ضغوط الحياة
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لعبة (الشروكة) تلعبها

(البروي) لعبة كانت

البنات متأثرات باألمهات

تلعبها البنات في

وفيها تساهم كل

بيوتهن وتصنع من

واحدة بنوع من الحبوب

المواد الموجودة داخل

أو الخضار كاألرز ثم

المنزل ليلعبن دور

يشتركن في طبخها

أمهاتهن في أمور المنزل

وم��ن الألع��اب الت��ي مار�سه��ا الأطف��ال
قدميا (لعب��ة الغمي�ض��ة) ،وهي لعب��ة يلعبها
الأوالد يتم فيها رب��ط عني واحد منهم ملنعه
م��ن الر�ؤي��ة ،ثم يبح��ث ع��ن �أ�صدقائه وهم
يهرب��ون ،ف���إن ا�ستط��اع الإم�س��اك ب�أحدهم
ف���إن الأخري يح��ل حمله يف البح��ث� .إ�ضافة
اىل العدي��د م��ن االلع��اب الت��ي ت��روح عن
النف���س مث��ل (�أتيل ،حي املي��د� ،أم�سابق� ،شد
احلبل ،درباح��ة) .وهي �ألع��اب لطاملا ق�ضى
فيها الأطفال �أجمل اللحظات املفعمة باملتعة
والبهجة وال�سرور.

�أما �ألعاب البنات فكانت �أ�شهرها (الربوي)،
وه��ي لعبة كانت تلعبه��ا البن��ات يف بيوتهن لأنه
ال ي�سم��ح له��ن �أحيان��ا باللع��ب خ��ارج املن��زل
وخ�صو�ص��ا بعد الغروب .وتعتم��د اللعبة على ما
حت�ض��ره كل بن��ت من البنات من قط��ع القما�ش
امل�ستهلك��ة �أو زجاج��ات فارغ��ة �أو الق�صا�صات
الزائدة ع��ن اخلياطة واالخ�ش��اب والعلب .وكل
ما ينا�سب عمل �صنع بي��ت وما يحتويه من �أثاث
وخالف��ه ،و�صن��ع دم��ى �أو �أ�شباهه��ا مل��ن ي�سكن
البيت م��ن الأفراد وغريهم ليلعنب دور �أمهاتهن
يف �أمور املنزل كالطبخ واخلياطة.

كم��ا لعب��ت البن��ات لعب��ة (ال�شروك��ة) املمتع��ة ومنه��ا ق�ص���ص (ال�سعل��و و�أب��و زيد
مت�أث��رات بالأمه��ات ،وفيه��ا ت�ساه��م كل الهاليل واملهلهل و�ألف ليلة وليلة).
واح��دة بنوع من احلب��وب �أو اخل�ضار كالأرز
رحالت الشباب
والعد�س والطماطم ثم ي�شرتكن يف طبخ تلك
ب�ساط��ة احلياة ورمب��ا الرغب��ة يف اخلروج
امل��واد لعمل وليمة� .إ�ضاف��ة �إىل �ألعاب �أخرى
م��ن رتابة احلياة اليومية ،دفع��ت �شباب اجليل
مث��ل (اللك�ص��ة ،واخل�صب��ة ،وال�صميمك��ة،
الق��دمي من �أه��ل الكويت �إىل اخل��روج بني مدة
واحلجل��ة ،واللق�صة ،و طبق حنا طبق ما�ش،
و�أخ��رى يف رح�لات ق�صرية تكون �إم��ا �شاطئية
و�أنا الذيب باكلكم).
بحرية و�إما برية .والتجهيز لـ (ك�شتة ال�صبيان)
ويف امل�س��اء كانت اجل��دات يجل�سن مع بحد ذات��ه يعد ترويحا �سياحي��ا لتلك املجموعة
الأحف��اد ويروين له��م الق�ص�ص (احلزاوي) من ال�شباب التي كانت ت�ضم عددا من الأ�صدقاء

األطفال كانوا
يستخدمون مواد
بسيطة من البيت أو
األحياء المحيطة لصنع
ألعابهم الخاصة
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جلسات (شاي

اعتاد الكويتيون في

الضحى) كانت وسيلة

فصلي الخريف والربيع

ترويحية لألمهات

على التنزه والكشتة

للمسامرة والتخفيف

في حولي والسدر

من هموم الحياة

األربع وضلع وضحة

ومعاناتها

و�أوالد الفري��ج والأه��ل لينطلق��وا للك�شتة ،حيث
يتفق��ون على حتدي��د وقتها ويتقا�سم��ون املهام
املتنوعة املتمثلة يف جتهي��ز جميع لوازم الك�شتة
من طعام و�شراب وو�سائل متنوعة.

ع��ن �أنف�سهم بعد �أ�شه��ر ق�ضوها داخل البيوت
خالل مو�سم ال�صيف احلار وال�شم�س الالهبة.
والتجهي��ز للك�شتات عادة ما يكون يف الليل كي
يك��ون اخلروج يف ال�صب��اح الباكر وينتهي قبل
املغرب ،حي��ث يجب العودة قبل مغيب ال�شم�س
�إىل البي��وت بالنظر �إىل ع��دم توافر الإنارة يف
ال�شوارع �آنذاك.

ومل تكن تلك الرحالت والك�شتات مقت�صرة
عل��ى ال�شباب بل كانت تل��ك الرحالت عائلية،
حيث اعت��اد الكويتيون يف املا�ض��ي على التنزه
ولتبقى تلك (الك�شتات) مظهر ًا اجتماعي ًا
يف (�ضل��ع و�ضحة) و(ال�س��در الأربع) و(حويل)
الت��ي تعد من �أف�ضل مرابع (الك�شته) قدميا يف الفت�� ًا يف تاري��خ الكوي��ت يف اجلي��ل القدمي ،ال
ف�صلي الربيع واخلريف .وكان يتم ال�سري �إليها يزال بع�ض �أبناء هذا اجليل يحاكيها وي�ستمتع
عل��ى الأقدام قب��ل و�صول ال�سي��ارات ،للرتفيه بتفا�صيلها.

الكويتيون اعتادوا
التجمع في المقاهي
الشعبية التي انتشرت
في األحياء القديمة حيث
كانوا يتبادلون األحاديث
واآلراء ويشربون األشربة
التقليدية
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تجمع الرجال

جلسات النساء

اعت��اد الرجال منذ الق��دم بعد االنتهاء
من �أعمالهم �أو بعد رحالت �سفرهم الطويلة
التجم��ع يف الديوانيات �أو املقاه��ي ال�شعبية
ملناق�شة �ش���ؤون احلياة وهمومها ،وللتخفيف
من �ضغوطها ،وق�ضاء وقت ممتع يف الت�سلية
والرتفي��ه .والديواني��ة م��كان خم�ص���ص
ال�ستقب��ال ال�ضي��وف وااللتق��اء باجل�يران
والأ�صدق��اء والأقارب ،و�أحيانا التخاذ بع�ض
الق��رارات املهمة التي تتعل��ق بالأ�شخا�ص �أو
العائالت.

عرف��ت ن�س��اء الكوي��ت جل�س��ات (�ش��اي
ال�ضحى) من��ذ القدم ،ولعلها من �أهم و�سائل
الت�سلي��ة والرتفي��ه الت��ي عرف��ت يف العق��ود
املا�ضي��ة .فق��د كان الأزواج يخرج��ون �إىل
الغو�ص يف رحالت طويلة يغيبون فيها �أكرث من
ثالثة �أ�شهر ،الأمر ال��ذي كان ي�شعر الزوجات
بالوح��دة وال�ضج��ر ،فيج��دن يف جل�س��ة �شاي
ال�ضح��ى الفر�ص��ة للرتوي��ح ع��ن �أنف�سهن مع
جاراتهن و�صويحباتهن وك�سر الروتني اليومي.
وكان��ت جل�سات �ش��اي ال�ضحى تب��د�أ عادة يف
ال�ساع��ة التا�سع��ة �صباح ًا وت�ستم��ر �ساعتني �أو
�أكرث قليال.

�أم��ا املقاه��ي ال�شعبية فتعت�بر مق�صدا
جتاريا واجتماعيا يف �آن واحد ،فهي مق�صد
جت��اري يجتم��ع فيه جت��ار الل�ؤل���ؤ ونواخذة
الغو���ص وجت��ار ال�سلع فيتبادل��ون املعلومات
ويبيع��ون وي�ش�ترون ،وه��ي يف الوق��ت نف�سه
مق�صد اجتماعي ،باعتبارها مكانا الجتماع
الأ�صدق��اء واال�ستف�س��ار عن �أم��ور بع�ضهم
بع�ض��ا ،كم��ا كان��وا ي�شرب��ون فيه��ا القه��وة
العربية وال�ش��اي والنامليت ويدخنون القدو
والنارجيل��ة ،ويلعبون بع���ض الألعاب امل�سلية
مثل الدامة.

وتع��د تلك اجلل�س��ات والتجمع��ات فر�صة
للتق��ارب والت�آلف ب�ين ن�ساء الفري��ج (احلي)
وملعرف��ة �أحواله��ن وتبادل الأخب��ار واخلربات
والت�شاور يف بع�ض الأم��ور ،و�أحيانا حلل بع�ض
امل�ش��كالت الأ�سري��ة واال�ستم��اع �إىل ن�صائ��ح
ذوات اخلربة من الن�س��اء الكبريات يف ال�سن،
كما كان��ت فر�صة للتعلم وتب��ادل املهارات بني
ن�س��اء الفريج �سواء يف الطبخ �أو اخلياطة �أو ما
ي�شابهها من الأمور اخلا�صة بتدبري املنزل.

في الماضي كانت
الوسائل الترويحية
في الكويت بسيطة
جدًا ومتواضعة
مستمدة من البيئة
المحيطة
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أين تذهب
�إعداد :خالدة النوفل

؟

الكويت

ت�شه��د �أ�سالي��ب الراحة والرتفيه واال�ستجمام تنوعا كبريا يف الوقت احل��ايل بعد �أن ات�سعت دائرة
االهتمام��ات اليومي��ة ،و�صارت العطالت الأ�سبوعي��ة والإجازات ال�سنوية ت�ساه��م يف ر�سم خط فا�صل
ووا�ضح بني �أوقات الفراغ والعمل ،وازداد االهتمام بالأن�شطة التي يق�ضيها الفرد �أو الأ�سرة خارج املنزل
على الرغم م��ن توفر و�سائل الرتفيه داخل��ه كالتلفزيون والكمبيوتر والألع��اب الإلكرتونية .وهكذا
�أخ��ذت كث�ير من الأ�سر تتجه �إىل ق�ضاء معظم �أوقاتها خارج املن��زل .وبعد �أن كان معتادا �أن يتجه �أهل
الكوي��ت �إىل االلتقاء والتجمع وق�ض��اء الأم�سيات والنهار يف بيوتهم �أ�صب��ح ال�سائد ق�ضاء معظمها يف
الأماك��ن العامة رغبة يف ك�سر رتابة املكوث يف املنزل وتغي�ير الأجواء واالبتعاد عن الروتني والتخل�ص
من �ضغوط احلياة ومتاعب العمل.
ولرمب��ا كان ال�س�ؤال الأك�ثر انت�شارا به��ذا ال�صدد� :أين �أم�ض��ى الكويتيون �أوقاته��م يف ال�سنوات
الأخرية ،و�أين مي�ضونها حاليا ،على اعتبار �أن الكويت ال يعد بلداً �سياحياً؟
وتتعدد الإجاب��ات بتعدد الأ�شخا�ص الذين تتفاوت اهتماماتهم ما ب�ين جممعات و�أ�سواق جتارية،
و�أمكن��ة م�شهورة بوجود �أنواع خمتلفة من املغامرات و�ألعاب الإث��ارة ،و�أمكنة ثقافية �أو علمية� ،أو على
�سواحل البحر و�شاليهاته ،يف حني تتفاوت االهتمامات بني ف�صلي ال�شتاء وال�صيف �أي�ضا.
24
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المجمعات التجارية

اإلثارة والمغامرات

تتمي��ز الكوي��ت بع��دد كبري م��ن املجمعات
التجاري��ة ذات امل�ساح��ات الكب�يرة التي �أخذت
تناف�س العديد من مثيالتها يف ال�شرق الأو�سط.
وي�شه��د ارتياد ه��ذه املجمعات وبع���ض املقاهي
املتميزة زيادة ملحوظ��ة عن ال�سابق ،ف�أ�صبحت
الوجهة التي تتجه �إليها الأ�سر لق�ضاء يوم بكامله
فيه��ا دون مل��ل ،ودون احلاج��ة �إىل التب�ضع من
حمالتها .وواكبت هذه املجمعات اهتمام الأ�سر
فاجته��ت �إىل تنظي��م العدي��د م��ن الن�شاط��ات
والفعاليات رغبة يف جذب الكثري من املرتادين،
ف�ض�لا ع��ن تخ�صي���ص العدي��د م��ن املراف��ق
الرتفيهي��ة فيه��ا ك��دور �سينم��ا ومراك��ز ترفيه
عائلية لت�صبح وجهة متميزة لروادها تتنوع فيها
خياراتهم .وهكذا �أ�صبحت تلك املجمعات مراكز
اجتماعي��ة حتم��ل الطاب��ع الثقايف بع��د �أن كان
دورها مقت�صرا على املتاجر �إىل جانب املطاعم
واملقاهي .وم��ن �أ�شهر املجمعات التي ت�ستقطب
زوار الكويت قبل مواطنيها جممع الأفنيوز و360
والربومين��اد والك��وت وال�صاحلي��ة و�سوق �شرق
ومارينا مول و�سوق املهلب والفناروليلى جالريي
واحلمراء وذغيت و�سما مول والبريق واجلهراء
م��ول و�سيمفوين ودي�سكف��ري والب�ستان ومول89
والبوليفارد.

�أما �أ�صحاب املغامرات والراغبون يف ق�ضاء
وق��ت فراغه��م يف �أن�شط��ة ج�سدي��ة �أو ذهني��ة،
والذي��ن يكونون عادة من فئ��ة ال�شباب ،فلديهم
العديد من اخليارات التي تلبي رغباتهم وحتقق
متطلباته��م ،و�أحدثه��ا مدينة الكوي��ت لريا�ضة
املحركات التي ت�ضم �سبع حلبات متنوعة تر�ضي
جمي��ع هواة الريا�ض��ة� ،أو ميكنه��م التوجه �إىل
حلب��ة �س��رب  Sirbb circuitالت��ي ت�شه��د
رواج ًا كبري ًا بني ال�شباب.

العطالت األسبوعية
واإلجازات السنوية
أخذت تساهم في
رسم خط فاصل
وواضح بين أوقات
الفراغ والعمل

وهنالك �أي�ضا ميدان ك��رات الألوان حلرب
الأل��وان  paint ballقرب �أبراج الكويت ،وهو
مكان ميك��ن للراغبني فيه ق�ضاء ن�شاط ترفيهي
جميل يت�ضمن مناف�سات لإ�صابة الأهداف.
وانت�شرت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية مراكز
للت�سلية والألعاب الذهنية تركز على املهارات يف
ح��ل الألغاز داخل غرف مغلقة بني جمموعة من
الأ�صدقاء �أو من �أفراد اال�سرة ،ليواجهوا حتدي
اخل��روج منها و�سط �أجواء م��ن الإثارة .و�أخذت
ه��ذه الأن�شطة ت�شه��د رواج ًا كب�ير ًا كونها متثل
حتديا للقدرات وامله��ارات الفردية لكل فرد يف
املجموعة ،ومن �أ�شهر تلك املراكز  :متاهة العقل
 - mind mazeوغرف��ة الأدلة Rooms of
 - cluesوحما�ص��ر يف - Trapped in ..
وغرفة الهروب Escaperoom

بعد أن كان معتادا توجه
الكويتيين لاللتقاء وقضاء
األمسيات والنهار في
بيوتهم أصبح السائد
قضاء معظمها في
األماكن العامة
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أنشطة ثقافية

أنشطة علمية
�إذا كان الراغب��ون يف ق�ض��اء وق��ت يف
�أجواء الإث��ارة واملغامرة يج��دون �ضالتهم يف
ع��دد م��ن املراك��ز ،ف���إن الراغب�ين يف زيارة
املراك��ز العلمي��ة ومتابع��ة الأن�شط��ة العلمي��ة
والتعليمي��ة �سيج��دون بغيته��م يف ع��دد م��ن
الأمكنة يف مقدمتها املركز العلمي الذي ي�ضم
ثالث��ة �أق�سام متمي��زة هي �سينم��ا �آي ماك�س
والإكواري��وم وقاع��ة اال�ستك�ش��اف .وهن��اك
�أي�ض��ا مرك��ز عب��داهلل ال�سامل الثق��ايف الذي
افتت��ح م�ؤخ��را ،والن��ادي العلم��ي .وهي متثل
حمط��ات للراغب�ين يف ق�ضاء وق��ت يدجمون
به بني اللع��ب والتعليم ب�ص��ورة م�شوقة تنمي
مهاراتهم وترثي معلوماتهم.

26

و�أولئ��ك الراغب��ون يف اال�ستمتـاع بالأن�شطة
الثقافي��ة ف�سيج��دون ما يبحثون عن��ه يف �أمكنة
عدي��دة وفعالي��ات كث�يرة ،منه��ا الأم�سي��ات
املو�سيقية والفكري��ة والثقافية التي بد�أت ت�شهد
ح�ضور ًا جماهريي ًا غفري ًا و�صل �صداها و�شهرتها
�إىل دول اجل��وار .وتتنوع اجله��ات املنظمة لتلك
الأم�سيات كمركز جابر الأحمد الثقايف واملجل�س
الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون والآداب ودار الآث��ار
الإ�سالمية .وكل منه��ا ي�سعى ال�ستقطاب �أ�شهر
الفرق العاملي��ة والفنانني واملفكرين لتقدمي تلك
العرو�ض.
كما تنوعت املعار�ض الفنية والت�شكيلية التي
يقيمه��ا الفنانون يف �صاالت العر�ض املختلفة� ،أو
يف قاع��ات خم�ص�ص��ة يف املجمع��ات التجارية،
لت�صب��ح تل��ك املعار�ض جزءا م��ن �أي فعالية قد
تقيمه��ا تلك املجمع��ات ،ولت�صب��ح نقطة جذب
ملرتاديها واملهتمني بها.
فعاليات الصيف
تختلف الأماكن التي يتج��ه �إليها الكويتيون
يف فرتت��ي ال�صيف وال�شتاء ،ففي ال�صيف يتجه
�أه��ل الكويت عادة �إىل الأماك��ن املغلقة الرتفاع
درج��ات احل��رارة  ،مم��ا يجعل زي��ارة الأماكن
املفتوحة �أمرا مزعجا.

وت�ستقط��ب املي��اه الزرق��اء املواطنني عادة
فيتجه��ون �إىل البح��ر وال�شواط��ىء وال�شاليهات
اخلا�صة �أو امل�ؤجرة واملنتزه��ات البحرية .ولعل
�أهمه��ا منتزه �شاليه��ات اخلريان .كم��ا يق�ضي
البع���ض يومه��م ق��رب �إح��دى اجل��زر مث��ل �أم
امل��رادم وكرب ميار�س��ون فيه��ا ال�سباحة وركوب
الدراج��ات املائي��ة (اجل��ت �سك��ي) وميار�س��ون
الغو���ص وغريه��ا من الألع��اب املائي��ة ،يف حني
يتج��ه عدد م��ن الرج��ال ملمار�س��ة هوايتهم يف
ال�صيد مبراكبهم ال�صغرية.
أنشطة الشتاء
م��ن �أجم��ل التقاليد الت��ي ما زال��ت الأ�سر
الكويتي��ة متار�سها والت��ي تنتظرها من عام �إىل
�آخ��ر هي ك�شتة الرب يف ف�ص��ل الربيع التي تعني
لهم الكثري ،ومتثل لهم املتنف�س الوحيد بعيد ًا عن
روتني احلياة اليومي��ة ورتابتها ،كما تعد فر�صة
لل��م �شم��ل العائل��ة وتعزي��ز التوا�صل م��ع الأهل
والأ�صدق��اء .ويتمي��ز ذل��ك الن�ش��اط مبمار�سة
جميع �أنواع الأن�شطة الرتفيهية والريا�ضية ككرة
القدم وركوب الدراجات النارية و�إعداد الطعام
وال�شواء وال�سمر ولعب الورق.
كم��ا ميار�س الكث�يرون هوايتهم يف القن�ص
و�صيد الطيور الت��ي يف�ضلها العديد من الرجال
يف �آخر ال�شتاء وموا�سم الربيع.

وهناك من يف�ضل ق�ضاء الوقت يف الأماكن
الت��ي ي�صع��ب التج��ول فيها باق��ي �أي��ام ال�سنة
حلرارة اجل��و ،فنجد الكثري منهم يتوجهون �إىل
�س��وق املباركي��ة للتجول ب�ين �أروقته��ا و�سكيكها
اجلميل��ة وحمالته��ا العتيق��ة مبتعدي��ن ع��ن
املجمعات املغلقة ومتمتعني باجلو اجلميل.
كم��ا تكرث ريا�ض��ة امل�شي يف احلدائ��ق العامة
كحديقة ال�شهيد �أو على �شاطىء اخلليج العربي �أو
يف املناط��ق ال�سكنية يف الأماك��ن املعدة لها ،والتي
يكرث مرتادوه��ا يف ذلك الوقت من العام رغبة يف
احل�صول على ج�سد ر�شيق و ج�سم �سليم.
وهن��اك �أي�ض��ا م��ن يف�ضل املجمع��ات ذات
الإط�لاالت اخلارجي��ة من مق��اه ومطاعم تتيح
له��م التمت��ع بالطق���س اجلمي��ل ال��ذي ال يطول
بق��ا�ؤه كاملروج و�أرابيال ومقاه��ي البدع ومنطقة
�أبوحليفة واحل�صانية وجممع الكوت.

المجمعات أصبحت

مدينة الكويت

مراكز اجتماعية تحمل

لرياضة المحركات

الطابع الثقافي بعد

وحلبة سرب ترضيان

أن كان دورها مقتصرا

جميع هواة الرياضة

على المتاجر إلى جانب

وتشهدان رواجًا كبيرًا

المطاعم والمقاهي

بين الشباب
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الراغبون في االستمتاع
باألنشطة الثقافية
سيجدون ضالتهم في
أمكنة عديدة أهمها
األمسيات الموسيقية
والفكرية والثقافية

الديوانية
حافظ��ت الديوانية التي م��ا زالت عالمة
ممي��زة يف الكوي��ت من��ذ مئ��ات ال�سنني على
�أهميته��ا كظاهرة يف احلي��اة االجتماعية ،بل
تعد �أقرب �إىل �أج��واء منتديات ثقافية و�أدبية
و�صالونات �سيا�سة �أدت دور ًا بارز ًا يف حياتهم،
ون��واد اجتماعي��ة تغل��ب عليها �سم��ة الرتفيه
الفك��ري املتمثلة ب�ألعاب الت�سلي��ة واملناق�شات
اخلا�ص��ة والعام��ة يف �أمور احلي��اة املختلفة.
وم��ن الطري��ف �أن الن�س��اء ب��د�أن يناف�س��ن
الرجال يف ما عرف عنهم وا�شتهروا به فبد�أن
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ب�إطالق لقب الديوانية على جتمعاتهن ،فرنى
الكث�ير منه��ن ي��رددن �أن لديه��ا منا�سبة مع
�صديقاتها من ديوانية االثنني� ،أو �أنها معزومة
عند �صحبة ديوانية الثالثاء .
وللطفل نصيب
ال يخل��و م��كان يف الكوي��ت م��ن مراك��ز
ون�شاط��ات تخ�ص الطفل �س��واء يف املجمعات
�أو غريه��ا .فهناك مراكز ترفي��ه بالقرب من
املقاه��ي واملطاع��م لتنع��م الأم بفنج��ان من
القه��وة �أو ال�شاي ريثما يق�ض��ي ابنها وقته يف
اللع��ب .وتتن��وع الألعاب واملراك��ز املخ�ص�صة
للطف��ل ،فمنها م��ا ي�ستنزف ن�شاط��ه وطاقته
ويك��ون متنف�س��ا حركي��ا له ،ومنها م��ا يواكب
العق��ل وينم��ي امله��ارات� .أم��ا يف العط�لات
ال�سنوي��ة فتتج��ه الأ�سر الكويتي��ة �إىل �إ�شراك
�أطفاله��ا يف العدي��د م��ن الربام��ج والدورات
والف�ص��ول ال�ستغ�لال الإج��ازة يف جم��االت
منا�سب��ة لتنمي��ة قدراته��م و�صق��ل مواهبهم
وهواياتهم ،وحتوي��ل طاقاتهم �إىل عمل مثمر
ومتميز.
العدد الثامن عشر  -ديسمبر 2018
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تعددت األهداف والسفر واحد
مجموعات كويتية
تخوض غمار سياحات جديدة
�إعداد � :إ�سراء علي
اعتدن��ا على ا�ستخدام كلمة «ال�سفر» للتعبري عن اال�ستجم��ام واال�سرتخاء والرتويح عن
النف���س واخلروج من رتابة احلياة ،لكن مل يعد ال�سفر حاليا مقت�صرا على هذه اجلوانب،
ب��ل تعداها لي�ستهدف البحث عن كل ما هو جدي��د ومثري ،وحماكاة جتارب عاملية ترمي
�إىل ا�ستك�شاف معامل جديدة ،وخو�ض غمار جتارب مثرية.
وم��ن هذا املنطلق ظه��رت جمموعات كويتي��ة �شبابية ت�سعى �إىل حتقي��ق هذه الأهداف،
منها من جاب العامل بالدراجات النارية ،وغريها تقدم رحالت عاملية لت�سلق �أعايل القمم
بهدف ريا�ضي ،و�أخرى ت�ستك�شف غمو�ض بع�ض الظواهر الطبيعية وت�ست�شعر جمالها .
ومل تقت�ص��ر هذه املجموعات الكويتية ،الت��ي �سعت جملة (
) �إىل لقاء �أفرادها ،على
فئ��ة ال�شباب فقط بل تع��دت ذلك لت�شمل جمموع��ات ن�سائية من الأمه��ات واملتقاعدات
واجل��دات� ،ساعيات كغريهن �إىل تغيري منط ال�سفر املعتاد ،والتعرف على ثقافات خمتلفة
ومناطق جديدة.

فريق ثاندر

يف عام � 2012أطلق عدد من ال�شباب
الكويت��ي الطم��وح فري��ق (ثان��درز) �أي
ال�برق ،ليمار�س��وا هوايته��م الريا�ضي��ة
املتمثل��ة يف اجلري ،ويحققوا �أهدافهم يف
توعي��ة املجتمع ب�أهمية ممار�سة الريا�ضة
واملحافظة على التغذي��ة ال�سليمة لتجنب
ع��دد م��ن الأمرا���ض املزمن��ة و�أهمه��ا
ال�سمنة.
وعن ه��ذا املو�ضوع ق��ال كابنت فريق
) �إن
(ثاندرز) علي الديهان ملجلة (
الفري��ق ت�أ�س�س ع��ام  ، 2012ووثق ب�شكل
ر�سم��ي عام  2013عن��د م�شاركته يف �أول
فعالي��ة رم�ضاني��ة �ش��ارك فيه��ا نحو 30
مدربا ومتدربا.
و�أ�ض��اف �إن فريق (ثان��درز) املكون
من ثماني��ة مدربني كويتيني حقق �شهرة
م��ن خالل ممار�ست��ه ريا�ضة اجلري يف
حلب��ة الفورمي�لا ون بالبحري��ن ،ك�أول
فري��ق ريا�ض��ي يف الع��امل يخو���ض هذه

التجرب��ة ،ومت توثيق ذلك �إعالميا من
خالل قن��وات ريا�ضية عاملي��ة ومواقع
التوا�صل االجتماع��ي ،و�أدى ذلك �إىل
ازدي��اد عدد م�شاركات��ه يف م�سابقات
الق��درة (�سبارتن ري���س) وغريها من
الأن�شطة.
و�أفاد الديهان �أنه بعيدا عن الطرق
التقليدي��ة وك�س��را للروت�ين الريا�ض��ي
املعتم��د ،قدمن��ا جت��ارب فري��دة م��ن
نوعه��ا يف تنظيم مع�سك��رات ورحالت
ومغامرات ريا�ضي��ة ت�شويقية يف بع�ض
الدول واملدن ،منها �أذربيجان و�أنطاليا
وعم��ان وم�ص��ر و�ش��رم ال�شي��خ لت�سلق
القم��م العالية ،بهدف ج��ذب ال�شباب
وبخا�صة فئة املراهق�ين ملمار�سة حياة
ريا�ضية �صحية �سليمة على نحو ممتع،
ويتم اختيارهم وفقا ل�سلوكياتهم ومنط
حياتهم ولياقتهم البدنية ،وحر�صا على
�سالمته��م نق��وم بتجهيزه��م ملج��اراة
خ��ط �سرينا يف الرحلة ويكون ذلك قبل
ال�سفر بنحو  30يوما .

فريق (ثاندرز) يمارسون
هوايتهم الرياضية
المتمثلة في الجري
لتوعية المجتمع
بأهمية ممارسة
الرياضة والمحافظة
على التغذية السليمة

الفريق قدم تجارب
فريدة من نوعها في
تنظيم معسكرات
ورحالت ومغامرات
رياضية تشويقية في
بعض الدول والمدن
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المطر  :تنوعت األهداف
لكن تبقى كلمة «السفر»
هي التعبير المناسب عن
الراحة واالستجمام إضافة
إلى االستكشاف وتعلم
ثقافات أخرى

وق��ال �إنه على الرغم م��ن �أننا نكون
جمهزي��ن باملع��دات الالزم��ة واخلطط
املدرو�سة ف�إننا نعاين من بع�ض املعوقات،
�أكرثه��ا تتعل��ق باملن��اخ م��رورا ببع���ض
التقلب��ات خالل رحالتن��ا ،لكننا ال نفقد
�شغفنا بتكرار هذه التجارب.
الترويج عبر
مواقع التواصل

م��ن هواي��ة لل�سفر من��ذ ال�صغر �إىل
م�ساف��رة با�ستم��رار مع الرتوي��ج الفعال
للمناط��ق ال�سياحي��ة ومراف��ق الرتفي��ه
واال�ستجم��ام واال�سرتخاء ،حت��ول م�سار
فاطم��ة املطر خ�لال ال�سن��وات املا�ضية
بعد �أن تنوع��ت الأهداف لكن تبقى كلمة
«ال�سفر» هي التعبري املنا�سب عن الراحة

واال�ستجمام بالإ�ضاف��ة �إىل اال�ستك�شاف
وتعلم ثقافات �أخرى.
وقال��ت املطر ملجلة (
) �إن لكل
م�سافر هدف��ا معينا ي�سع��ى �إىل حتقيقه
يف رحلت��ه ،فق��د يك��ون باحثا ع��ن العلم
واملعرف��ة �أو حمب��ا للمغام��رة �أومهتم��ا
مبعرف��ة ثقافات ال��دول الأخ��رى وتغيري
من��ط حياته «بالنهاي��ة امل�صطلح الوحيد
ال��ذي يع�بر ع��ن كل ه��ذه الأه��داف هو
ال�سفر حول العامل».
و�أ�ضاف��ت �أنها �أحب��ت ال�سفر وبد�أت
رحالته��ا عندم��ا كان عمره��ا نح��و
ثم��اين �سن��وات وا�ستم��رت يف ذلك عرب
ف�ترات متقطع��ة� ،إىل ازدادت رحالتها،
ف�أحبت �أن توث��ق ذلك يف مواقع التوا�صل
االجتماع��ي ،ف�أ�صبح��ت م�ؤث��رة يف ه��ذا
املجال.
وهكذا �أخذت املط��ر بتنظيم العديد
م��ن الرح�لات اجلماعي��ة واملنف��ردة
بع�ضه��ا للن�س��اء وبع�ضه��ا للعائ�لات،
وذلك عرب التخطيط للرحالت قبل فرتة
تتع��دى ع��دة �أ�سابي��ع لأنها حتت��اج لبذل
جمه��ود كبري بغي��ة املحافظ��ة على منط
معني لل�سفر ،وانتق��اء الأماكن ال�سياحية
املتمي��زة� ،إ�ضاف��ة �إىل حج��ز الفن��ادق
وتذاكر ال�سفر واحل�ص��ول عليها ب�أ�سعار
املنا�سبة.
وذك��رت �أن تلك الرح�لات لن تكون
ذات قيم��ة كب�يرة م��ا مل توث��ق لإبق��اء
ذكرياته��ا حية خال��دة «ومواقع التوا�صل
االجتماعي لها دور كبري يف ذلك ،فجميع
رحالتي �إىل بلدان كثرية موثقة فيها».
وقالت �إن رحالتها ت�سعى �إىل حتقيق
�أهداف كث�يرة لكنها تعرب عن ر�سالة �أود
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�أن �أوجهها للن�ساء ب�صورة خا�صة هي �أن
ال�سفر طريقة تتعرفني منها على ثقافات
وح�ضارات جدي��دة ،ومعلوم��ات متميزة
ق��د تفي��د ال�شخ���ص يف تطوي��ر �أهدافه
وتنمي��ة �أفكاره وزي��ادة خرباته «فاذهبوا
وا�ستمتع��وا باحلي��اة ب�شكل غ�ير تقليدي
وحققوا �أهدافكم و�أحالمكم».
عالم الدراجات النارية

يف ع��امل الدراج��ات النارية ظهرت
ع��دة جمموع��ات كويتي��ة تنظ��م جوالت
داخ��ل الكوي��ت لع�ش��اق ه��ذه الدراجات
وحمبيه��ا ،ويف الوقت نف�س��ه ظهر هناك
بع�ض املغامري��ن الكويتيني ممن انطلقوا
يجوب��ون مناطق عدة م��ن العامل ،ومنهم
ثالث��ة �شب��اب �أطلق��وا عل��ى جمموعتهم
ا�س��م (كوكبن��ا امل�ش�ترك) .انطلق��وا يف
مبادرة تنم عن طبيعة الكويتيني الأ�صيلة
وق��د عرف��وا بالإق��دام وع�شقه��م ل��روح
املغام��رة وا�ستعداده��م لعب��ور الق��ارات
واحلدود وخو�ض غمار ال�صعاب.

فيها ،ويجه��زون رحلتهم باملع��دات التي
يحتاج��ون �إليها ،ويج��رون مرا�سالت مع
جهات عدة لتي�سري رحلتهم ،م�ضيفني �أن
هذه الرحالت �أ�سهمت يف تعزيز ثقافتهم
ح��ول ح�ض��ارات الأمم وطبائ��ع ال�شعوب
وعاداته��م ،والتعرف عل��ى طبيعتهم عن
ق��رب ،وعق��د �صداق��ات م��ع �أبن��اء تلك
املجتمعات.
وعل��ى الرغ��م م��ن مواجه��ة ه���ؤالء
ال�شباب للعديد من ال�صعوبات ،كالتعامل
مع ط��رق جمهولة وخو���ض مناطق نائية
واخت�لاف درجات احل��رارة والقيادة يف
ارتفاعات عالي��ة ف�إنهم �أثبتوا �أن ب�إمكان
الكويتيني حتقيق �أي �ش��يء يرغبون فيه،
و�أنه من خالل املثابرة واال�ستمرار ميكن
التغل��ب عل��ى التحدي��ات ،وهن��ا تكم��ن
ر�سالتهم الثانية.

مغامرات مثيرة وتجارب
سياحية جديدة
تستقطب الشباب من
الجنسين لخوض غمارها
والتغلب على تحدياتها
واالستمتاع بها

تتك��ون ه��ذه املجموع��ة م��ن مهن��د
ال�سلط��ان وح�س�ين �أ�شكن��اين وعل��ي
البريم��ي .وخا�ض��وا رحل��ة ح��ول العامل
ا�ستغرق��ت  120يوما لن�ش��ر ر�سالة دولية
مفادها �أنه ال توجد دولة مبعزل عن بقية
الع��امل ،ونحن جميعا نعتم��د على بع�ضنا
البع�ض ،لذا نحن بحاجة �إىل فهم �أف�ضل
للدول الت��ي نتفاعل معه��ا خ�صو�صا �أننا
جميعا نتقا�سم هذا الكوكب الواحد.
وقال ه���ؤالء ال�شب��اب يف لقاءات مع
جمل��ة (
) �إنه��م كان��وا يبحث��ون
كث�يرا ع��ن البل��دان الت��ي يزورونه��ا
ويجمعون معلومات عدي��دة عن طبيعتها
و�سكانه��ا ومناخها ومدنه��ا و�أهم املعامل
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ظاهرة الشفق القطبي

مجموعات كويتية تنظم
رحالت متنوعة الغايات
والمناطق مستخدمة
جميع وسائل النقل
والمواصالت

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ط��ورات التي
�أحدثتها الثورة العلمية والتكنولوجية يف
خمتلف املجاالت ،وتف�سريها للكثري من
الظواهر الغريبة والأ�سرار املده�شة ،ف�إن
هناك ع��دد ًا من الظواهر العجيبة التي
حتويها �أمكنة بعيدة ونائية يف هذا الكوكب
ال�شا�سع ما زالت تده�ش الب�شرية وجتعلها
يف حرية من ماهيتها وحقيقتها ،ومتثل يف
الوقت نف�سه مادة مثرية لإبداعات كتاب
اخليال العلمي.
و�أث������ارت ه���ذه ال��ظ��واه��ر ف�ضول
جمموعات عدة من املغامرين يف العامل
م��ن ال��رج��ال والن�ساء ،ومنها ع��دد من
املجموعات الكويتية ،ال�ستك�شاف حقيقتها
والتعرف عليها عن قرب ،وت�صوير جمالها.
فانطلقت يف تنظيمات جماعية م�ستخدمة
جميع و�سائل النقل واملوا�صالت ،حتقيقا
لهذه الأهداف.

ظاهرة (الشفق
القطبي) في النرويج
تتضمن مزيجا من
األلوان الخالبة وتضفي
البهجة على ناظريها
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من تلك الظواهر ظاهرة (ال�شفق
القطبي) يف ال�نروي��ج (اوروا) التي تعد
مزيجا من �ألوان خالبة تت�شكل يف القطبني
ال�شمايل واجلنوبي للكرة الأر�ضية .وتعرف
هذه الظاهرة �أي�ضا (بالفجر القطبي)
و(الأ�ضواء القطبية) ،وهي من الظواهر
اجلميلة التي ت�ضفي البهجة على ناظريها.
وانطلقت �إحدى املجموعات الكويتية
ب��ق��ي��ادة ال��رح��ال��ت�ين �أح��م��د احلو�سني
وعبدالرحمن احلقب �إىل الرنويج ملعرفة
تلك الظاهرة عن قرب .وذهبت �إىل مدينة
تروم�سو الرنويجية حيث املكان الأن�سب
لر�ؤيتها .وهناك �شاهدت املجموعة تلك
الظاهرة اجلمالية ،وتعرفت على روعتها،
وكانت ك�أنها حلم حتقق.
وت�صـ��ف �إحــ��دى امل�شاركـــ��ات يف
املجموعــ��ة تل��ك الظاه��رة يف لق��اء م��ع
جملــ��ة (
) قائلة :كان��ت الظاهرة
�أمرا بديع��ا ،وظهر ال�شف��ق ب�ألوان خالبة
م�ش��كال لوحة فنية مده�ش��ة عجيبة .وكنا

�ضم��ن عدد م��ن املجموع��ات التي وفدت
�إىل ذل��ك املكان م��ن �شتى �أنح��اء العامل
لال�ستمت��اع بذلك املنظ��ر اجلمايل الذي
ال ميك��ن حم��وه م��ن الذاك��رة ،وي�ستحق
املغام��رة م��ن �أجل��ه رغ��م بع��د امل��كان
وبرودته.

و�أ�ضاف��ت �أن تلك الرح�لات كانت
تتوج��ه �إىل ال�شاليه��ات واملخيم��ات
والفن��ادق واملنتجع��ات داخ��ل الكويت،
مت�ضمن��ة برناجم��ا ترفيهي��ا وتعليمي��ا
متمي��زا يت�ضم��ن م�سابق��ات ودورات
تدريبي��ة يف جم��ال التنمي��ة الب�شري��ة
والتحفيز الذاتي.

�أم��ا (جمعتن��ا احلل��وة) فه��و لق��ب
ملجموع��ة م��ن الن�س��اء الكويتي��ات الالتي
ال يق��ل دوره��ن عن املجموع��ات ال�سابقة؛
فقد بذل��ن جه��دا م�ضاعفا للو�ص��ول �إىل
هدفه��ن املن�ش��ود ،ومتي��زن ع��ن غريهن
بتنوع الربامج الت��ي ينظمنها� ،سواء كانت
�سياحي��ة �أو ترفيهي��ة �أو تعليمي��ة داخ��ل
الكويت وخارجها.

وذك��رت �أن املجموع��ة و�سع��ت يف
الآون��ة الأخرية نطاق رحالتها ،فنظمت
رح�لات �إىل الدي��ار املقد�س��ة لأداء
العم��رة ،ث��م توجهت �إىل تركي��ا ،مبينة
�أن كل رحل��ة كان��ت تت�ضم��ن نح��و 30
ام��ر�أة و�أن االنطب��اع كان رائعا عن تلك
الرح�لات الت��ي تق��دم الرتفي��ه واملتعة
والفائدة والتثقيف.

جمعتنا الحلوة

وقالت ال�سي��دة �أم �صالح وهي ع�ضوة
يف املجموع��ة ملجل��ة (
) نحن ثالث
ن�س��اء بد�أن��ا م�شوارن��ا منذ �سب��ع �سنوات
بتنظيم رحالت داخل الكويت لفئة الن�ساء
املتقاعدات واجل��دات والأمهات كنوع من
الرتفيه والتعليم».

مجموعات كويتية
تجوب على الدراجات
النارية مناطق عدة
من العالم لالطالع
على ثقافات الشعوب
والتقريب بين أبنائها

وقال��ت �إن الرح�لات تو�سع��ت بعد
ذلك ليبلغ عددها نحو  50رحلة ،ولت�شمل
دوال ومناط��ق �أخ��رى كدب��ي وجورجي��ا
و�أذربيجان و�سريالنكا وجزيرة بايل.

فريق (كوكبنا المشترك)
خاض رحلة حول العالم
استغرقت  120يوما
لنشر رسالة دولية
مفادها أنه ال توجد دولة
بمعزل عن بقية العالم
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حدد وجهتك وتحكم
بسفرك

مل يع��د ال�سائ��ح بحاج��ة �إىل الذه��اب
�إىل مكاتب ال�سياح��ة وال�سفر لو�ضع خمطط
لرحلت��ه وتنقالته �أو �إمتام �إج��راءات ال�سفر
من حجز تذاكر وفنادق وو�سائل نقل داخلية،
بل �ص��ار بحاجة فقط �إىل فت��ح الكمبيوتر �أو
الهات��ف النقال ليدخ��ل �إىل ع��امل الإنرتنت
الوا�س��ع ،ويختار الدولة التي يرغب يف ال�سفر
�إليه��ا ،ثم يختار �شركة الطريان التي تنا�سب
رحلت��ه ،ثم يب��د�أ ب�ضغطة زر ليك��ون ب�إمكانه
حجز رحلة كاملة له ولأفراد �أ�سرته يف دقائق
معدودات .

السياحة عبر التكنولوجيا الحديثة..

العالم بين يديك
�إعداد :غادة احلبيب

مل تعد ال�سياحة والتجوال يف دول العامل تقف عند حدود مكاتب ال�سياحة وال�سفر �أو تذاكر
الطريان االعتيادية ،بل �أخذت تتخطى احلدود وتتجاوز القيود ،وتنطلق �إىل �آفاق واعدة ،حتى
ميك��ن القول الي��وم �إن كل �شخ�ص يجيد التحكم يف الهاتف النقال �أو يتقن الربامج الأ�سا�سية
يف الكمبيوتر ميكنه �أن ي�صبح (موظف �سفريات) �أو (مر�شدا �سياحيا).
فالتكنولوجيا احلديثة نقلت عامل ال�سياحة �إىل �آفاق �أو�سع و�أ�شمل ،وحققت حلم الكثريين
ب�أن ي�صبح هذا العامل (قرية �صغرية) نتجول بني �أرجائها ب�ضغطة زر.
36
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و�ص��ار ب�إمكان �أي �شخ���ص يف �أي بقعة
م��ن الأر�ض ،ويف �أي مكان (كاملنزل �أو املكتب
�أو ال�سيارة) �أن يختار بني العديد من �شركات
الطريان ح�سب ميزانيت��ه وخط �سري رحلته،
كم��ا ب�إمكان��ه االختيار ب�ين رحل��ة نهارية �أو
م�سائية ،وب�ين رحلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
( ترانزيت ) .وب�ضغطة زر �أ�ضحى ب�إمكانه �أن
يختار مقعده يف الطائرة ووجبة الطعام التي
يرغ��ب فيها ،ث��م يطبع تفا�صي��ل رحلته التي
ت�ص��ل �إليه م�ؤكدة ع�بر الربيد الإلكرتوين �أو
الر�سائل الن�صية الق�صرية.
�إنه��ا التكنولوجيا احلديثة التي غريت
العديد من املفاهيم يف حياة الإن�سان ،ومنها
ال�سياح��ة وال�سفر .ومل يقت�ص��ر هذا التغيري
على حجز تذاكر ال�سفر بل �شمل �أي�ضا حجز
الفنادق واملنتجعات وو�سائل النقل املتنوعة.
شاهد الكثير واختر األفضل

الي��ن) ،عرب مواقع �إلكرتوني��ة على الإنرتنت،
�أو من خالل تطبيقات �إلكرتونية على الهاتف
النق��ال .وبوا�سط��ة ه��ذه التطبيق��ات ميكنه
ر�ؤية املئ��ات من خيارات ال�سكن التي تنا�سبه
يف الدولة التي يرغ��ب يف ال�سفر �إليها� ،سواء
كانت فندق��ا �أو �شققا فندقية �أو منتجعات �أو
من��ازل �ضيافة ،فيختار م��ا ينا�سبه منها بعد
�أن ي�شاهد ال�صور اخلا�صة باملكان وت�صنيفه
ال�سياحي وموقعه و�شروطه و�أ�سعاره .
و�أي�ض��ا ب�ضغط��ة زر وبعملي��ة ب�سيط��ة ال
ت�ستغ��رق �أك�ثر م��ن  3دقائ��ق يكم��ل ال�سائح
جمي��ع �إج��راءات احلج��ز ودفع املبل��غ املايل
املطلوب من��ه ،من خالل نف�س التطبيق الذي
يوف��ر �أي�ض��ا جمي��ع ال�ضمانات الت��ي يحتاج
�إليها ال�سائح لي�ضم��ن حقوقه ،كخدمة �إلغاء
احلج��ز املجانية� ،أو خدمة دف��ع املبلغ املتفق
عليه حني الو�صول �إىل مكان الإقامة.

وهذه التطبيقات الإلكرتونية التي تغطي
ولت�سهيل جميع الأمور على ال�سائح ظهرت
يف ال�سنوات الأخرية �شركات عاملية حمرتفة خدماته��ا الع��امل م��ن �أق�ص��اه �إىل �أق�ص��اه
متار�س عملية حجز الفن��ادق للراغبني (�أون �شكل��ت نقل��ة كبرية يف نظ��رة الإن�س��ان �إىل

التكنولوجيا
ووسائل التواصل
االجتماعي ركيزة
أساسية في
نشر السياحة
العالمية
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بضغطة زر
تتحول إلى
موظف سفريات
ومرشد سياحي
تخطط لنفسك
أنجح الرحالت

ال�سياحة وال�سفر ،فلم يع��د ال�سفر مقت�صرا
على فئة حمدودة م��ن الأثرياء �أو املقتدرين
مالي��ا كما كان يف ال�ساب��ق� ،أو مقت�صرا على
وجه��ات حم��ددة من الع��امل ،كم�ص��ر عند
العرب �أو لندن عا�صمة ال�ضباب عند معظم
ال�سي��اح ،ب��ل �أ�صب��ح ال�سفر مق�ص��دا ملعظم
النا�س.

وال�ص��ورة متكن ال�سائح من ر�ؤية تلك املدن
واملناطق والتعرف عليه��ا ،ثم ال�سفر �إليها.
فظهرت خ�لال ال� 20سنة املا�ضية وجهات
�سف��ر جديدة اكت�شفها ال�سي��اح كدول �شرق
�آ�سي��ا ،وبع���ض ال��دول الأفريقي��ة كجن��وب
�أفريقيا ،ودول �أمريكا الالتينية.

فقد �سهلت تلك التطبيقات �أمرين مهمني
لل�سائ��ح ،ال�سيم��ا ال�سائ��ح العرب��ي� ،أولهما
الق��درة على تخطيط رحل��ة �سياحية �إىل �أي
م��كان يف العامل مبا يتنا�سب وميزانيته ،فكل
�شخ�ص ميكنه حاليا ال�سفر يف رحلة ق�صرية
وممتعة ي�ستك�شف فيها مكانا جديدا وبتكلفة
ب�سيطة ال ترهق ميزانيته� ،سواء كان م�سافرا
وحده �أو مع عائلته �أو �أ�صدقائه.

سافر قبل أن تسافر !

ق��د يت�ساءل الكثريون ع��ن هذه املقولة،
فكيف ت�سافر قبل �أن تركب الطائرة وت�صل
�إىل وجهت��ك .الآن ميكن��ك ذل��ك؛ فمقولة:
(الع��امل قري��ة �صغ�يرة) حتقق��ت بالفع��ل،
وميك��ن لأي واح��د من��ا �أن ي�ساف��ر – وهو
يف مكان��ه� -إىل �أي بل��د يف الع��امل وي�شاهد
�أجمل ما في��ه من �أمكنة �سياحية وترفيهية،
والأمر الثاين �أن التطبيقات الإلكرتونية ويتع��رف عل��ى �شعب��ه وط��رق موا�صالت��ه
�سلط��ت ال�ض��وء عل��ى م��دن ومناط��ق يف و�أ�سواقه ومنتجاته وطعامه.
الع��امل مل يك��ن �أح��د يعرفه��ا م��ن قب��ل �أو
كل ذل��ك حتق��ق م��ن خ�لال منتديات
حت��ى يفك��ر يف ال�سفر �إليها ،العتق��اده �أنها ال�سف��ر وال�سياحة التي بات��ت منت�شرة على
غ�ير جميل��ة �أو بعيدة ج��دا �أو ال تتوفر فيها الإنرتنت وتق��دم خدماتها املجانية لكل من
عنا�صر ال�سياحة ،من طبيعة ومناخ و�أمكنة يرغ��ب بالتع��رف عل��ى �أي منطق��ة �أو دولة
ترفيهية .وع�بر مزايا التطبيقات كال�صوت قبل ال�سف��ر �إليها .وتلك املنتدي��ات �أ�س�سها
�أفراد يهوون ال�سف��ر وال�سياحة ،ثم تو�سعت
ع�ضويتها لت�شمل �أ�شخا�صا يروون جتاربهم
ال�شخ�صي��ة يف ع��امل ال�سياح��ة وال�سف��ر،
بدءا من حجز التذاك��ر وامتدادا �إىل نهاية
الرحلة.
ويعر���ض �أع�ض��اء تل��ك املنتدي��ات
جتاربهم ال�سياحية امل�صورة عن الدول التي
زاروها ،وتفا�صيل رحالتهم ،وامليزانية التي
ر�صدوها له��ا ،والأمكنة الت��ي �أقاموا فيها،
واملناطق ال�سياحية التي زاروها .
كما يق��وم العديد من �أع�ضاء املنتديات
ب�ش��رح �أف�ضل �سب��ل التنقل يف ال��دول التي
زاروه��ا ،وو�ض��ع اخلرائ��ط املهم��ة ال �سيما
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التنق��ل ،كحجم ال�سي��ارة املطلوب��ة ونوعها
ونوعية الوقود و�سعر الت�أجري.
وهك��ذا �أ�صب��ح ال�سف��ر متع��ة متواف��ره
للتنقل بوا�سطة (املرتو) ،و�أ�سعارها وطريقة للجمي��ع ي�ستطي��ع �أي �إن�س��ان �أن يح�ص��ل
حجز تذاكرها .
عليها دون عناء �أو م�شق��ة وب�أقل التكاليف،
وال يقت�ص��ر الأم��ر عل��ى ذلك ب��ل توفر فالتكنولوجي��ا احلديثة �سهل��ت حياة الب�شر
املنتدي��ات �إجاب��ات وافي��ة ع��ن ت�أ�ش�يرة وجعلت من العامل بحق (قرية �صغرية).
الدخول ( الفيزا ) التي يحتاج �إليها ال�سائح
يف بع�ض ال��دول ،وردودا على اال�ستف�سارات
املتعلق��ة ب�أم��ور �أخ��رى ك�ص��رف العمالت
واملطاعم احلالل .

منتديات السياحة
والسفر تنقلك في
جولة حول العالم
بالصوت والصورة

التنقل عبر العالم
بسهولة

وكما �أ�صبح ال�سفر �سهال ومتاحا ملعظم
النا���س ،ف�إن التنقل ال�سياح��ي �أي�ضا �أ�صبح
�سهال ومي�سرا� ،سواء كان داخل الدولة التي
ترغب يف ال�سفر �إليها �أو عرب �أكرث من دولة.
هذا التي�س�ير وفرته مواق��ع وتطبيقات
�إلكرتونية تخت�ص بحج��ز و�سائل التنقل ،ال
�سيم��ا ال�سي��ارات ،يف خمتل��ف دول العامل،
وه��ي تتيح لل�سائ��ح الع�شرات م��ن خيارات
العدد الثامن عشر  -ديسمبر 2018
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ركيزة بيئة معيشية مستدامة

تخت���ص ركي��زة بيئ��ة معي�شي��ة م�ستدام��ة
ب�ضم��ان توافر وحدات �سكني��ة من خالل تر�شيد
وتوف�ير ا�سته�لاك امل��وارد الطبيعي��ة واخلطط
ال�سليم��ة بيئي��ا ب�ش��كل ي�سم��ح با�ستدام��ة ه��ذه
املوارد واحلفاظ على قاعدتها حلاجات الأجيال
القادم��ة ،وحت�س�ين �إدارة املخلف��ات والنفايات،
وخف�ض ن�سب التلوث ،مبا ي�سمح برفع جودة حياة
املواطن�ين ،وتوظي��ف ن�سب��ة الطاق��ات املتجدّدة
لت�شكل  %15من اال�ستهالك الإجمايل.

بيئة معيشية مستدامة نهج للتنمية في 2035

ضمان توفير الرعاية السكنية وتوظيف
الطاقات المتجددة
�إعداد  :خالدة النوفل
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تتطل��ع دول��ة الكويت من خ�لال ر�ؤيتها التنموية «كوي��ت جديدة» �إىل جعل الب�لاد ذات م�ستقبل
مزدهر وم�ستدام بحلول عام  ،2035و�أن تكون مركزاً رائداً يف خمتلف القطاعات امل�ؤ�س�ساتية واملالية
والتجاري��ة والثقافي��ة ،وذلك جت�سيداً لطموحات وتطلعات �أبناء الكوي��ت بتحقيق احلياة الكرمية
وامل�ستقبل امل�شرق لهم وللأجيال القادمة.
وتنبث��ق خط��ة التنمية الوطني��ة «كويت جدي��دة  »2035عن ت�ص��ور �صاحب ال�سم��و �أمري البالد
ال�شي��خ �صباح الأحمد اجلاب��ر ال�صباح لر�ؤية دولة الكويت بحلول ع��ام  ،2035لت�صبح مركزاً مالياً
وجتاري��اً جاذباً لال�ستثمار ،يقوم فيه القطاع اخلا���ص بقيادة الن�شاط االقت�صادي وت�شجع فيه روح
املناف�سة وترفع كفاءة الإنتاج ،يف ظل جهاز دولة م�ؤ�س�سي داعم ،وتر�سخ القيم وحتافظ على الهوية
االجتماعية وحتقق التنمي��ة الب�شرية والتنمية املتوازنة ،وتوفر بني��ة �أ�سا�سية مالئمة وت�شريعات
متطورة وبيئة �أعمال م�شجعة.
وترتك��ز ر�ؤي��ة «كويت  »2035عل��ى خم�س نتائج مرج��وة �أو توجهات ا�سرتاتيجي��ة ،وهي :م�شاركة
املواطن واحرتام القانون  -حكومة فاعلة  -اقت�صاد م�ستدام  -دولة مزدهرة  -مكانة عاملية متميزة،
وتت�ضم��ن �سبع ركائز ،ه��ي� :إدارة حكومية فاعلة  -اقت�صاد متن��وع م�ستدام  -بنية حتتية متطورة
 بيئ��ة معي�شية م�ستدامة  -رعاي��ة �صحية عالية اجلودة  -ر�أ�سمال ب�ش��ري �إبداعي  -مكانة دوليةمتميزة .وت�شكل هذه الركائز جماالت تركيز اخلطة التنموية من �أجل اال�ستثمار فيها وتطويرها،
كما ت�شتمل كل ركيزة على عدد من الربامج التي ت�ضم جمموعة من امل�شروعات.
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ترتب��ط بركيزة بيئة معي�شية م�ستدامة �ستة
�أه��داف ارتباط��ا مبا�شرا من �ضم��ن الأهداف
ال��ـ 17اخلا�ص��ة بالتنمي��ة امل�ستدام��ة ،وه��ي
الأهداف الت��ي �أقرها العامل ع��ام  2015لتكون
منهاجا للتنمية حتى عام  .2030هذه الأهداف
ال�ستة هي �ضمان توافر املياه وخدمات ال�صرف
ال�صح��ي للجمي��ع ،و�ضم��ان ح�ص��ول اجلمي��ع
بتكلفة مي�س��ورة على خدم��ات الطاقة احلديثة
املوثوقة وامل�ستدامة ،وجع��ل املدن وامل�ستوطنات
الب�شري��ة �شامل��ة للجمي��ع و�آمن��ة وق��ادرة على
ال�صم��ود وم�ستدامة ،واتخاذ �إج��راءات عاجلة
للت�صدي لتغري املن��اخ و�آثاره ،وحفظ املحيطات
والبحار واملوارد البحرية وا�ستخدامها على نحو
م�ست��دام لتحقيق التنمي��ة امل�ستدام��ة ،وحماية
النظ��م الإيكولوجي��ة الربية وترميمه��ا وتعزيز
ا�ستخدامه��ا على نحو م�ست��دام و�إدارة الغابات
عل��ى نح��و م�ست��دام ومكافح��ة الت�صحر ووقف
تده��ور الأرا�ض��ي وعك�س م�س��اره ووقف فقدان
التنوع البيولوجي.
ويف �ضوء ذلك ،ا�شتملت ركيزة بيئة معي�شية
م�ستدام��ة على �أربعة برام��ج ،ت�شمل حزمة من
امل�شروع��ات تبل��غ  15م�شروع��ا تنموي��ا ،بهدف
معاجلة اختالالت كبرية جعلت الكويت مطالبة
بخف���ض مع��ددالت التلوث ومعاجل��ة النفايات،
�إ�ضاف��ة �إىل توف�ير الرعاية ال�سكني��ة ملواطنيها
ب�ش��كل �صح��ي وم�ست��دام يكفل حق��وق الأجيال
القادمة يف التمتع بنف�س املزايا.
وحقق��ت ركي��زة «بيئ��ة معي�شي��ة م�ستدامة»
تقدم��ا رمبا الأعلى ب�ين الركائ��ز الأخرى ،حيث
حققت امل�شاريع الـ 15الواقعة �ضمنها �إجنازا غري

م�سبوق ،ال�سيما ما يرتبط مبجمع ال�شقايا للطاقة
املتج��ددة بـن�سبة  %91يف ظل توقع انتهاء �أعماله
يف  .2022وارتفع��ت الن�سب��ة الإجمالي��ة مل�ش��روع
مدين��ة جابر الأحم��د  %82و %28مل�شروع جنوب
املط�لاع و %80لتنفيذ وتو�سعة حمطة �أم الهيمان
و %78ملعاجلة النفايات البلدية ال�صلبة.
برنامج الحفاظ على سالمة البیئة
الهوائیة

يت�ضم��ن الربنام��ج ع��ددا م��ن امل�شروعات
الرئي�سية هي :
1.1م�شروع مراقبة امللوثات املنبعثة من امل�صادر
(الثابت��ة واملتحرك��ة) و تطوي��ر برنام��ج
املراقبة و حت�سني جودة الهواء .
ي�سع��ى امل�ش��روع املق��رر االنته��اء من��ه يف
 2022لتطوي��ر قاع��دة البيان��ات اجلغرافي��ة
جل��ودة الهواء ،وتقييم الو�ض��ع الراهن ل�شبكات
ر�ص��د ج��ودة اله��واء �شام�لا مواقعه��ا و�أجهزة
الر�ص��د وامللوث��ات التي يت��م ر�صده��ا ،وكذلك
تطوير مهارات موظفي الهيئة املخت�صني بجودة
اله��واء وحتديد ب�صم��ة التلوث ون�س��ب امللوثات
مل�صادره��ا .كل ه��ذا م��ن �ش�أن��ه �أن يع��د خطة
م�ستقبلية لتحديد مواق��ع حمطات جودة الهواء
حت��ى عام  2035بح�سب خطة الدولة ال�ستخدام
الأرا�ضي و�إع��داد اخلط��ة اال�سرتاتيجية لإدارة
جودة الهواء .
ويه��دف امل�ش��روع اىل معرفة �أك�ثر املناطق
تلوث��ا وبيان احلم��ل البيئ��ي ووج��ود برامج لها
ميك��ن حتديثه��ا كل ف�ترة ،واملراقب��ة امل�ستمرة
للملوث��ات وح�س��اب كمياتها� ،إ�ضاف��ة �إىل زيادة
عدد �شبكات الر�صد .

تشمل الركيزة  4برامج
تتضمن حزمة من
المشروعات تبلغ 15
مشروعا تنمويا بهدف
معالجة عدد من
االختالالت الكبيرة
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ترتبط بالركيزة  6أهداف

برنامج توفير الرعاية

من األهداف الـ 17الخاصة

السكنية للمواطنين

بالتنمية المستدامة

يسعى لتحسين البيئة

أهمها ضمان توافر المياه

المعيشية للمواطن عبر

للجميع وجعل المدن

تقليل متوسط الحصول

والمستوطنات البشرية

على السكن العام

شاملة لهم وحماية
النظم اإليكولوجية

وم��ن املتوق��ع �أن يتح�سن الرتتي��ب الن�سبي
لدول��ة الكوي��ت يف م�ؤ�شر نقاء اله��واء من %96
ع��ام � 2016إىل  %93بنهاية اخلط��ة الإمنائية.
كما �سينخف�ض ن�صي��ب الفرد من انبعاثات غاز
ث��اين �أك�سيد الكربون �إىل �ضمن احلدود الآمنة،
مما ي�ضمن حت�سن ال�صحة العامة للمجتمع.
 2.2م�ش��روع توريد وتركي��ب وت�شغيل و�صيانة
خم���س حمط��ات للر�ص��د ومتابع��ة جودة
الهواء مبنطقة ال�شعيبة

حققت ركيزة «بيئة
معيشية مستدامة»
تقدما ربما األعلى بين
الركائز األخرى وسجلت
المشاريع الـ 15الواقعة
ضمنها إنجازا غير
مسبوق
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�سيق��دم امل�ش��روع املتوقع االنته��اء منه عام
 2021خدمات ا�ست�شارية وتنفيذية لتو�سيع نطاق
�شبكات الر�صد عن طريق درا�سة احلمل البيئي
واختيار �أماك��ن حمطات ر�صد اله��واء مبنطقة
ال�شعيب��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ستح��داث حمط��ات
الر�صد الالزم��ة ملراقبة �أي تغ�يرات تطر�أ على
نوعية الهواء اخلارجي باملنطقة ،وتطوير خمترب
لتحلي��ل ملوثات الهواء ،وذلك عرب تدريب كوادر
وطنية لإعداد التقارير الالزمة و�أعمال التحليل
وجمع العينات وحتلي��ل البيانات ور�صد ومتابعة
ج��ودة الهواء با�ستخدام مع��دات و�أجهزة ونظم
�آلية مبا يتالءم مع املعايري البيئية.
كما يه��دف امل�ش��روع �إىل حت�سني اخلدمات
عرب مراقبة البيئة ال�صناعية يف منطقة ال�شعيبة
ال�صناعي��ة وحت�سني ج��ودة الهواء وامل��اء ،وذلك
ع��ن طريق ت�شغي��ل وجتهيز مركز بيئ��ي متكامل
يف منطق��ة ال�شعيبة ال�صناعي��ة ال�شرقية لتنفيذ
�أعم��ال التفتي���ش والرقاب��ة امل�ستم��رة على مدار
� 24ساعة جلودة اله��واء ،ومتابعة تنفيذ االلتزام
باملعايري واال�شرتاطات البيئية� ،إ�ضافة �إىل توريد
وتركي��ب وت�شغي��ل خم�س حمط��ات لر�صد جودة

اله��واء وما يلزمها من مع��دات و�أجهزة وتقنيات
لتجهيز املخت�برات لتحليل العينات الواردة �أثناء
�أعم��ال الك�ش��ف والتفتي�ش على امل�صان��ع والبيئة
البحري��ة ،به��دف ر�ص��د �أي ارتف��اع يف معدالت
ارتفاع امللوثات عن احلدود امل�سموح بها .
برنامج توفير الرعاية السكنية
للمواطنين

ي�سعى الربنامج �إىل حت�سني البيئة املعي�شية
للمواط��ن ع�بر تقلي��ل متو�سط احل�ص��ول على
ال�سك��ن الع��ام .ويت�ضم��ن الربنام��ج خم�س��ة
م�شروع��ات رئي�سي��ة ه��ي :م�شروع جن��وب �سعد
العبداهلل وم�شروع جنوب �صباح الأحمد وم�شروع
مدين��ة جابر الأحم��د وم�شروع مدين��ة املطالع
ال�سكنية وم�شروع جنوب عبداهلل املبارك.
وته��دف تل��ك امل�شاري��ع الإ�سكاني��ة �إىل
تعدي��ل فل�سفة الرعاي��ة ال�سكنية يف �ض��وء ر�ؤية
ا�سرتاتيجي��ة �شامل��ة للتنمي��ة العمراني��ة ،ع�بر
توف�ير الرعاي��ة ال�سكني��ة مل�ستحقيه��ا وتوف�یر
بدائل متنوعة للوحدات ال�سكنیة ،وتقلي�ص فرتة
االنتظ��ار والطلبات ال�سكني��ة ،والتعجيل بت�سليم
الوح��دات ال�سكني��ة مبا ينعك���س بالإيجاب على
تر�شيد �إنفاق الدول��ة على تكاليف بدل الإيجار،
وحتقي��ق العدالة االجتماعي��ة يف توفري الرعاية
ال�سكنية للموظفني .
كم��ا ته��دف �إىل زی��ادة الكثاف��ة العمرانیة
وال�سكانی��ة للمنطقة املحیط��ة بامل�شروع ،وتوفری
فر���ص العم��ل وخل��ق فر���ص ا�ستثماری��ة تدعم
ن�ش��اط القط��اع اخلا���ص ،الأم��ر ال��ذي يع��د
داعم��ا اقت�صاديا للدول��ة ويعزز الن��اجت املحلي

غ�ير النفطي ع�بر �إ�شراك القط��اع اخلا�ص يف
امل�ش��روع� ،إ�ضاف��ة �إىل خلق بيئ��ة �سكنية �صحية
وفر�ص عم��ل يف ال�سوق املحلي��ة للكويتيني وغري
الكويتيني.
 - 1م�شروع جنوب �سعد العبداهلل
يقع امل�شروع املتوق��ع االنتهاء من �إجنازه يف
 ،2029وم��ا زال يف مرحلت��ه التح�ضريي��ة وجار
ا�ستكمال �أعمال التخطيط والت�صميم له ،غرب
مدينة الكويت ،ويبعد م�سافة  5كم عن اجلهراء
و  35ك��م ع��ن مدين��ة الكويت ،ويغط��ي م�ساحة
 64.42ك��م مربع .ويرتكز امل�ش��روع على تطوير
املدين��ة كمدين��ة ذكية وبيئة ح�ضري��ة م�ستدامة
ومتج��ددة خللق حياة ح�ضري��ة ناب�ضة باحلياة.
و�سي�شم��ل امل�ش��روع بدائل �سكني��ة متعددة يقدر
�إجماليه��ا ب��ـ  30,000وح��دة �سكني��ة ت�ستهدف
م�ستحق��ي الرعاي��ة ال�سكني��ة ،وم�ساح��ات
خم�ص�ص��ة لغ�ير �أغرا���ض الرعاي��ة ال�سكني��ة
لتخدم قاطني املدينة.
ويهدف امل�شروع �إىل زیادة الكثافة العمرانیة
وال�سكانی��ة للمنطقة املحیط��ة بامل�شروع ،وتوفری
فر���ص العم��ل وخل��ق فر���ص ا�ستثماری��ة تدعم
ن�ش��اط القطاع اخلا���ص ،والو�ص��ول �إىل مرحلة
اال�ستدامة يف توفری الرعایة ال�سكنیة والتخفیف
على املیزانیة العامة للدولة.
 - 2م�شروع جنوب �صباح الأحمد
يق��ع امل�ش��روع ال��ذي م��ا زال يف مرحلت��ه
التح�ضريية واملقدر االنتهاء منه يف  2029جنوب
دول��ة الكوي��ت ،ويبعد م�سافة  65ك��م عن مدينة
الكوي��ت ،ويغط��ي م�ساحة قدره��ا  60كم مربع.
و�سي�شمل امل�شروع بدائ��ل �سكنية يقدر �إجماليها

ب��ـ  25,000وح��دة �سكنية ت�سته��دف م�ستحقي
الرعاي��ة ال�سكنية ،وم�ساح��ات خم�ص�صة لغري
�أغرا�ض الرعاية ال�سكنية لتخدم قاطني املدينة.
 - 3م�شروع مدينة جابر الأحمد
يقع امل�ش��روع املقرر االنته��اء منه يف 2020
غ��رب مدين��ة الكوي��ت ،ويبع��د م�ساف��ة  22كم
عنه��ا .ويغط��ي امل�شروع م�ساح��ة قدرها 12.40
كم مربع .وي�شمل بدائ��ل �سكنية يقدر �إجماليها
بـ�أك�ثر م��ن  6500وح��دة �سكني��ة خم�ص�ص��ة
مل�ستحق��ي الرعاي��ة ال�سكني��ة مق�سم��ة على نحو
 4600ق�سيمة و  1400بيت و � 500شقة .و�ستبني
امل�ؤ�س�س��ة العام��ة للرعاي��ة ال�سكني��ة فيه مباين
م��ن خم�سة طوابق يتمي��ز كل طاب��ق ب�شقة تبلغ
م�ساحته��ا  385مرتا مربعا .كم��ا ي�شمل امل�شروع
م�ساح��ات خم�ص�ص��ة ملرك��ز وم��ول جتاري�ين
وخدمات �أخرى.
 - 4م�شروع مدينة جنوب املطالع ال�سكنية
يعت�بر م�ش��روع مدينة جن��وب املطالع �أكرب
م�ش��روع �إ�س��كاين يف الكوي��ت ،ويتوق��ع �أن ي�صل
ع��دد �سكان��ه �إىل  400ال��ف ن�سم��ة .يرتب��ط
امل�ش��روع مبا�شرة مب�ؤ�شر خط��ة التنمية (م�ؤ�شر
متو�س��ط م��دة احل�ص��ول عل��ى ال�سك��ن) مم��ا
�سينعك���س �إيجاب��ا على خطة التنمي��ة العمرانية
للدول��ة ويعزز حرك��ة ون�شاط املنطق��ة املحيطة
بامل�ش��روع يف �ض��وء وج��ود م�ساح��ات جتاري��ة
وا�ستثمارية و�صناعية وحرفية و�صحية وتعليمية
وغريه��ا من اال�ستخدام��ات الأ�سا�سي��ة للمدن.
يقع امل�شروع املتوقع االنتهاء منه يف � 2023شمال
غ��رب مدينة الكويت ،ويبع��د م�سافة  10كم عن
اجله��راء وم�ساف��ة  40كم عن مدين��ة الكويت.

يتضمن البرنامج 5
مشروعات رئيسية هي:
جنوب سعد العبداهلل
وجنوب صباح األحمد
ومدينة جابر األحمد
ومدينة المطالع السكنية
وجنوب عبداهلل المبارك
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المشاريع اإلسكانية
تهدف لتعديل فلسفة
الرعاية السكنية في
ضوء رؤية استراتيجية
شاملة للتنمية
العمرانية عبر توفير
الرعاية السكنية
لمستحقيها وتوفیر
بدائل متنوعة للوحدات
السكنیة

الجديدة تسهم في

و�سي�ساه��م امل�ش��روع يف تقلي���ص الطلب��ات
الإ�سكاني��ة �إىل نح��و � 50ألف طل��ب وتقليل مدة
االنتظار �إىل نحو خم�س �سنوات.

ترشيد إنفاق الدولة

 - 5م�شروع جنوب عبداهلل املبارك

المشاريع اإلسكانية

على تكاليف بدل
اإليجار وتحقيق العدالة
االجتماعية في توفير
الرعاية السكنية
للمواطنين
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ويغطي امل�شروع م�ساحة قدرها  104كم مربعة.
وي�شم��ل امل�شروع � 12ضاحي��ة �سكنية �إ�ضافة �إىل
�ض��واح خدمي��ة ،ويت�ضمن ق�سائ��م �سكنية يقدر
�إجماليه��ا بـ�أك�ثر م��ن  28,000وح��دة �سكنية؛
�أي ثل��ت الوح��دات ال�سكنية املوج��ودة والقائمة
حاليا يف البالد ،مب�ساحة قدرها  400مرت مربع
للق�سيمة خم�ص�صة مل�ستحقي الرعاية ال�سكنية.
وحت��وي ال�ضواح��ي اخلدمية م�ساح��ات جتارية
وا�ستثماري��ة و�صحي��ة وتعليمي��ة وحرفية �إ�ضافة
�إىل خدم��ات �أخرى خم�ص�ص��ة خلدمة قاطني
املدين��ة ،حي��ث يتوف��ر يف املدين��ة �أربع حمطات
كهرب��اء رئي�سي��ة و  66حمط��ة فرعي��ة و1518
حمطة حم��والت و 116مدر�سة و 48فرع جمعية
تعاوني��ة و 12مركز �ضاحي��ة و 12مركزا �صحيا
عاما وثالثة مراك��ز �صحية تخ�ص�صية بخالف
منطق��ة �صحي��ة متكامل��ة و 12خمف��ر �شرط��ة
�إ�ضاف��ة �إل
وحمطات للحافالت.
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يتمي��ز امل�شروع مبج��اورة منطق��ة عبداهلل
املبارك وم�ش��روع غرب عبداهلل املب��ارك ،ويقع
�شماله م�شروع جامع��ة ال�شدادية ،ويبعد م�سافة
 20ك��م ع��ن مدين��ة الكوي��ت .ويغط��ي امل�شروع
م�ساح��ة  4.3كم مربع ،وي�شم��ل �أكرث من 5201
ق�سيم��ة �سكنية مب�ساحة قدره��ا  400مرت مربع
ل��كل منه��ا موزع��ة عل��ى �ضاحيت�ين �سكنيت�ين
وخم�ص�ص��ة مل�ستحق��ي الرعاي��ة ال�سكنية ،كما
�سي�شم��ل امل�ش��روع م�ساح��ات خم�ص�ص��ة لغري

�أغرا�ض الرعاية ال�سكنية لتخدم قاطني املدينة،
�إ�ضافة �إىل حمطات حموالت الكهرباء الرئي�سية
والفرعية وجميع مكونات البنية التحتية.
برنامج تحسین كفاءة إدارة
المخلفات والنفایات الرئيسية

تعت�بر �إدارة النفاي��ات من �أه��م التحديات
الت��ي تواج��ه دولة الكوي��ت حيث يت��م يف الوقت
احل��ايل التعامل مع خملف��ات البلدي��ة ال�صلبة
املنزلي��ة والتجارية والزراعي��ة عن طريق دفنها
يف م��رادم غ�ير �صحية ،وهو الأم��ر الذي ي�شكل
تهدي��د ًا كب�ير ًا عل��ى ال�صح��ة العام��ة واملوارد
الطبيعي��ة والبيئي��ة ،وي���ؤدي �إىل تل��وث املي��اه
اجلوفية والهواء.
ي�ضم الربنامج �أربع��ة م�شاريع رئي�سية هي:
تطوي��ر و�إعادة ت�أهي��ل مواق��ع ردم النفايات يف
مناط��ق خمتلف��ة ،ومعاجل��ة النفاي��ات البلدية
ال�صلب��ة  -موق��ع كب��د ،وتنفي��ذ وتو�سعة حمطة
�أم الهيم��ان والأعمال املكملة لها ،وحمطة تنقية
ورفع جنوب املطالع والأعمال املكملة لها.
 -1تطوير و�إعادة ت�أهي��ل مواقع ردم النفايات
يف مناطق خمتلفة
ي�شم��ل امل�ش��روع املق��در االنته��اء من��ه يف
 2023ت�صمي��م و�إن�شاء وتنفيذ موقع ردم �صحي
للنفايات البلدية ال�صلبة ومرافقه (منطقة للفرز
والع��زل والتخزين  -منطق��ة الإتالف  -منطقة
خالي��ا الردم ال�صحي -وح��دة جتميع ومعاجلة
املياه الرا�شحة -وحدة جتميع ومعاجلة الغازات
املتول��دة ع��ن حتل��ل النفاي��ات) عل��ى م�ساح��ة
قدره��ا ( )500,000مرت مرب��ع يف منطقة كبد
وفق املوا�صفات واملعايري البيئية والفنية العاملية

ال�ستقب��ال النفاي��ات البلدية ال�صلب��ة وفرزها،
ومن ثم ردم املرفو�ض منها يف خاليا الردم ليتم
التحك��م يف الغ��ازات واملياه الرا�شح��ة وجمعها
بطريقة �سليمة و�آمنة لال�ستف��ادة منها� .إ�ضافة
�إىل م�ش��روع ت�صمي��م وتنفي��ذ مب��ان متماثل��ة
ملوظف��ي البلدية يف مواق��ع ردم النفايات لتوفري
بيئ��ة عمل �صحي��ة ومنا�سبة للموظف�ين املعنيني
ورف��ع كفاءته��م اخلا�ص��ة ب�أعم��ال الإ�ش��راف
والرقابة على عقود ردم النفايات.
ويه��دف امل�ش��روع �إىل التقلي��ل م��ن الآث��ار
البيئي��ة الناجت��ة ع��ن ردم النفاي��ات البلدي��ة
بالأ�سل��وب املتبع حاليا ،وتطوير عملية الإ�شراف
عل��ى �أعم��ال ردم النفاي��ات البلدي��ة يف املواقع
العامل��ة ،والتخل���ص الآم��ن للنفاي��ات البلدي��ة
ال�صلب��ة واال�ستف��ادة منها� ،إ�ضاف��ة �إىل حماية
البيئة من التلوث بالنفايات وتوفري مياه معاجلة
نظيفة وتوفري م�صدر للطاق��ة املتجددة البديلة
وتقلي���ص ه��در وا�ستن��زاف الأرا�ض��ي امل�ستغله
للردم غري ال�صحي.
 -2معاجل��ة النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة –
موقع كبد
يعت�بر امل�ش��روع م��ن �أه��م م�شاري��ع البنية
الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف حت�سني نظام معاجلة
النفايات البلدية ال�صلب��ة يف الكويت؛ ملا يرتتب
عليه م��ن تط��ور يف الأداء االقت�ص��ادي والبيئي
واالجتماع��ي .ومتا�شي�� ًا م��ع توج��ه الكوي��ت يف
حت�سني البيئة وتطوي��ر جودة احلياة يف املجتمع
الكويت��ي� ،سع��ت احلكوم��ة نحو حتفي��ز برنامج

ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف تطوير
البنية التحتية ،فقامت هيئة م�شروعات ال�شراكة
ب�ين القطاعني الع��ام واخلا���ص وبالتع��اون مع
بلدي��ة الكويت بطرح م�ش��روع معاجلة النفايات
البلدي��ة ال�صلب��ة – موق��ع كب��د ،وفق��ا لنظ��ام
ال�شراك��ة بني القطاع�ين الع��ام واخلا�ص ،بغية
التخفيف ع��ن كاهل الدول��ة .و�سيحقق امل�شروع
�أف�ض��ل قيم��ة مقاب��ل امل��ال بالن�سب��ة للحكومة،
بعد درا�سة املخاط��ر املرتبطة بامل�شروع� ،إ�ضافة
�إىل رف��ع م�ست��وى اخلدمات املقدم��ة من خالل
اال�ستف��ادة من خربة القطاع اخلا�ص والتقنيات
احلديثة.

برنامج تحسین كفاءة
إدارة المخلفات والنفایات
الرئيسية يتضمن 4
مشاريع رئيسية تعالج
مخلفات البلدية الصلبة
المنزلية والتجارية
والزراعية

ويت�ضم��ن امل�ش��روع املقرر االنته��اء منه يف
 2020ت�صمي��م وبن��اء ومتويل وت�شغي��ل م�صنع
ملعاجلة النفايات البلدي��ة ال�صلبة وحتويلها �إىل
طاق��ة كهربائية ع��ن طريق ا�ستخ��دام حمارق
تق��در طاقته��ا اال�ستيعابي��ة بنح��و  3,275طن��ا
يوميا مبعدل (  1,050,000طن �سنوي ًا) .و�سيتم
ا�سرتداد املعادن وال��ركام لإعادة تدوير اخلبث
وم��ن ث��م التخل���ص م��ن بقاي��ا غ��از االحرتاق
واخلب��ث املتبقي (يف ح��ال عدم �إمكاني��ة �إعادة
ا�ستخ��دام اخلب��ث  )%100يف م��رادم �صحي��ة
منف�صل��ة داخل موق��ع امل�شروع ،وطم��ر الرماد
املتبقي يف مرادم نفايات �صحية .
وي�ساه��م امل�ش��روع يف معاجل��ة  % 50م��ن
�إجمايل النفايات ال�صلب��ة (املنزلية  -التجارية
 الزراعي��ة) الناجتة �سنوي��ا يف الدولة ،وتقليلا�سته�لاك املياه (نظر ًا الرتفاع تكلفة �إنتاج املياه
يف الكوي��ت) ،وحماية البيئة وامل��وارد الطبيعية

مشاريع البرنامج هي:
تطوير وإعادة تأهيل
مواقع ردم النفايات
في مناطق مختلفة
ومعالجة النفايات
البلدية الصلبة وتنفيذ
وتوسعة محطة أم
الهيمان ومحطة تنقية
ورفع جنوب المطالع
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ومعاجل��ة احلم���أه الناجت��ة عن املحط��ة لتوليد
الطاق��ة الكهربائية ونظام حتك��م وتوزيع للمياه
املعاجل��ة ( ،)DMCوخطوط مي��اه معاجلة �إىل
حممي��ة الطي��ور و �شبكة ال��ري يف مدينة جنوب
املطالع الإ�سكانية و�إىل مزارع العبديل.

برنامج توظيف الطاقات
المتجددة يتضمن  4برامج
منها مجمع الشقايا
للطاقة المتجددة
ودراسة وتقييم وتنفيذ
محطة أبحاث نموذجية
متخصصة لتطوير
تكنولوجيا متقدمة
لتحلية المياه بالطاقة
المتجددة

وتقلي���ص ا�ستنزاف وهدر الأرا�ض��ي يف املرادم
الت��ي �سيتم ا�ستغاللها كم��وارد ،وتوفري م�صادر
بديلة للطاقة ت�ستفيد منها جهات الدولة.
 -3تنفيذ وتو�سعة حمطة �أم الهيمان والأعمال
املكملة لها
يعت�بر م�ش��روع حمط��ة تنقي��ة �أم الهيم��ان
والأعم��ال املرتبط��ة به��ا -املنطق��ة اجلنوبي��ة
 املق��رر االنته��اء من��ه يف � 2019أح��د �أه��مم�شاري��ع اخلطة اال�سرتاتيجية ل��وزارة الأ�شغال
العام��ة ،لتوف�ير وحت�س�ين �أداء البني��ة التحتية
لل�ص��رف ال�صح��ي وحتويله��ا �إىل بني��ة حتتي��ة
�صحية م�ستدام��ة وفقا للمعايري العاملية لتحقيق
الأه��داف املرجوة ،التي تتمث��ل يف حماية البيئة
الربي��ة والبحرية و�صحة الف��رد ،واال�ستدامة يف
تطوير وجتدي��د ورفع كفاءة �شب��كات وحمطات
ال�ص��رف ال�صح��ي ،واال�ستف��ادة الق�صوى من
املي��اه املعاجلة وزي��ادة الإنتاج مب��ا يتنا�سب مع
الطلب املتزايد.
و�سيتم جتميع و�ضخ مياه ال�صرف ال�صحي
باملنطق��ة اجلنوبي��ة (حمافظ��ة مب��ارك الكبري
وحمافظ��ة الأحم��دي ومدين��ة �صب��اح الأحمد)
وا�ستيع��اب كل املي��اه الداخلة �إىل تل��ك ال�شبكة

من مشاريع البرنامج أيضا
مشروع توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة األلواح

 -4حمط��ة تنقي��ة ورف��ع جن��وب املط�لاع
والأعمال املكملة لها
يدع��م امل�شروع عجل��ة خط��ة التنمية حيث
ي�ساه��م يف توف�ير مدين��ة �إ�سكاني��ة متكامل��ة
اخلدم��ات واملراف��ق  .كذل��ك يحق��ق ال�ش��روط
البيئي��ة م��ن خالل �إن�ش��اء حمط��ة ملعاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي.
يت�ضم��ن امل�ش��روع املتوق��ع االنته��اء منه يف
 2025ت�صمي��م و�إن�ش��اء و�صيان��ة حمط��ة تنقية
وحمط��ة رف��ع ب�سع��ة ت�ص��ل �إىل � 400ألف مرت
مرب��ع يومي��ا ملعاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صحي
الناجتة م��ن مدينة جنوب املط�لاع �إ�ضافة �إىل
حمط��ة حتوي��ل كهربائي��ة ب�سع��ة  16ميجاوات،
ومب��ان �إداري��ة وخمت�برات ،وخدم��ات البني��ة
التحتية مل�شروع حمطة تنقية ال�صرف ال�صحي،

برنامج توظيف الطاقات المتجددة

يت�ضمن الربنامج �أربعة م�شاريع رئي�سية هي
جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة ،ودرا�سة وتقييم
وتنفي��ذ حمط��ة �أبح��اث منوذجي��ة متخ�ص�صة
لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية املياه بالطاقة
املتج��ددة ،وتوري��د وتركي��ب وت�شغي��ل و�صيان��ة
الأل��واح الكهرو�ضوئية على �أ�سطح خزانات مياه
ال�صبية الأر�ضية ،ومركز حتلية املياه با�ستخدام
الطاقات املتجددة.
 - 1م�شروع جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة
تطوي��ر جمم��ع ال�شقاي��ا لإنت��اج الطاق��ات
املتجددة تنفيذا لر�ؤية �سم��و �أمري البالد لتوليد
 %15من حاج��ة الكويت للطاقة وتنويع م�صادر
�إنت��اج الطاقة الكهربائية م��ن م�صادر متجددة
بحل��ول عام  .٢٠٣٠املرحل��ة الأوىل من امل�شروع
ت�شمل �إجناز امل�شاريع التالية:
 �إجناز البنية التحتي��ة ملجمع ال�شقايا واملباينالأ�سا�سية للمجمع و�شبكات ت�صريف الأمطار
و املج��اري ووح��دة معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف
ال�صحي و ال�شوارع الداخلية يف املجمع.

الكهروضوئية على

� -إن�شاء و ت�شغيل خط نقل الكهرباء بطول  ٣٢.٥كم.

أسطح خزانات مياه

 �إن�شاء و ت�شغيل حمطة حتويل و ربط الكهرباءخلط النقل بقدرة  132كيلوفولت.
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ومعاجلته��ا دون الت�ص��رف بها يف مي��اه البحر.
وتبل��غ ال�سع��ة الت�صميمية � 500أل��ف مرت مكعب
يومي�� ًا م��ن املي��اه املعاجل��ة ثالثي�� ًا الت��ي �سيتم
ا�ستغالله��ا يف �أغرا���ض الزراع��ات التجميلي��ة
والتحريج باملنطقة اجلنوبية من البالد� ،إ�ضافة
�إىل تزوي��د �شركة نفط الكوي��ت بنحو � 120ألف
مرت مكعب من املياه املعاجلة يومي ًا.

ويه��دف امل�ش��روع �إىل حماي��ة البيئ��ة ع�بر
معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي و�إع��ادة
ا�ستخدامه��ا يف الزراع��ة التجميلي��ة و�إيق��اف
الت�صح��ر ،والتوف�ير يف ا�ستخدام��ات الطاق��ة
الكهربائية عن طري��ق ا�ستخدام �أنظمة الطاقة
املتج��ددة (طاق��ة الري��اح – الطاق��ة ال�شم�سية
– غ��از امليثان) وذلك لتوف�ير  %50من الطاقة
الكهربائية الالزمة لت�شغيل املحطة.
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 �إن�شاء و ت�شغيل حمطة طاقة الرياح بقدرة ١٠ميجاوات .

 �إن�شاء و ت�شغيل حمطة الطاقة ال�شم�سية بقدرة ١٠ميجاوات .
 �إن�ش��اء وت�شغي��ل حمط��ة الطاق��ة ال�شم�سي��ةاحلراري��ة بق��درة  ٥٠ميج��اوات م��ع خ��زان
حراري بقدرة تخزينية لع�شر �ساعات.
 -2م�ش��روع درا�س��ة وتقيي��م وتنفي��ذ حمطة
�أبح��اث منوذجي��ة متخ�ص�ص��ة لتطوير
تكنولوجيا متقدمة لتحلية املياه بالطاقة
املتجددة
يعت�بر ه��ذا امل�شروع ذا طبيع��ة خا�صة من
حيث كونه ا�سرتاتيجيا وتنمويا وتطويريا لأر�ض
غري م�ستغل��ة �سابقا ،و�سيت��م ا�ستغاللها لإن�شاء
حمط��ة منوذجية لإنتاج مياه ال�شرب با�ستخدام
الطاق��ات املتجددة (ال�شم�سية) وخف�ض معدالت
ا�ستخ��دام الوق��ود الأحف��وري لتحلي��ة املي��اه،
مم��ا �سي���ؤدي �إىل تقلي��ل االعتماد عل��ى النفط
و�إطالة عمره للأجي��ال القادمة ،واحلفاظ على
البيئ��ة وفق�� ًا لر�ؤي��ة �سمو �أم�ير الب�لاد .2030
ويف �سي��اق هذا امل�ش��روع �سيتم تطوي��ر م�شاريع
بحثي��ة وجتاري��ة مائي��ة مهم��ة �أخ��رى ،وتطوير
�شبه جتاري ال�ست��زراع الأ�سماك والروبيان وفق
�أحدث التقنيات به��دف ترويجها بني املزارعني
لتوعيتهم ولتعزيز الأمن املائي و الغذائي و�إن�شاء
بيئة علمية �سياحية م�ستدامة يف الكويت.
وله��ذا الغر���ض توا�ص��ل معه��د الكوي��ت
للأبح��اث العلمية م��ع اجلهات املعني��ة بالدولة
للح�ص��ول عل��ى �أر���ض وا�سع��ة منا�سب��ة لإن�شاء
وحدات حتلية مياه البحر بالطاقة ال�شم�سية .ومت
تخ�صي�ص املوقع املنا�سب يف منطقة اخلوي�سات
لإن�شاء هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي التنموي الذي
�سيع��ود على الدول��ة با�ستدامة م��وارد املياه مع
جدوى اقت�صادية وبيئية وا�ضحة.

مشروع مركز أبحاث
وتطوير تكنولوجيا
تحلية المياه باستخدام
الطاقات المتجددة
يخدم مجاالت تنموية
وبيئية واقتصادية عن
طريق تقليل االعتماد
على النفط وإطالة عمره
لألجيال القادمة
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مشروع تحلية المياه
يسعى لتأسيس محطة
نموذجية إلنتاج مليون

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

جالون إمبراطوري يوميا
من المياه باستخدام
طاقات متجددة وإقامة
مصنع إلنتاج  36ألف
عبوة مياه في الساعة
من اآلبار الشاطئية

KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

كم��ا ي�شم��ل هذا امل�ش��روع فعاليات حيوية
�أخ��رى متعلق��ة مبعاجل��ة جميع مي��اه ال�صرف
امل�ستخدمة يف املحطة معاجل��ة متطورة و�إعادة
ا�ستخدامه��ا يف املوق��ع نف�س��ه .وج��ار تنفي��ذ
اخلطوات الأوىل للأعمال الإن�شائية لبناء ال�سور
وعم��ل املخط��ط التف�صيل��ي للم�ش��روع ومن ثم
تنفيذه .ويهدف امل�ش��روع �إىل تطوير تكنولوجيا
متقدم��ة لتحلية املياه ذات �إنت��اج مرتفع وتكلفة
منخف�ض��ة ،و�إىل �إن�شاء م�صنع لإنتاج مياه معب�أة
( مياه كاظمة) ب�شكل جتاري.
 - 3م�شروع توريد وتركي��ب وت�شغيل و�صيانة
الألواح الكهرو�ضوئية على �أ�سطح خزانات
مياه ال�صبية الأر�ضية
ي�سعى امل�شروع املقرر االنتهاء منه يف 2021
�إىل مواكب��ة الزي��ادة املتوقع��ة يف الطل��ب عل��ى
الطاق��ة وامل�ساهمة يف �إنت��اج ما ن�سبته  %15من
الطاقة الكهربائية املنتج��ة من م�صادر الطاقة
املتج��ددة وال�صديقة للبيئة بحل��ول عام .2030
ويت�ضم��ن ا�ضاف��ة طاق��ة كهربائي��ة �إىل الطاقة
املول��دة م��ن حمطات تولي��د الق��وى الكهربائية
التقليدية العاملة وتنويع م�صادر الطاقة لت�شمل
م�صادر طاقة متجددة و�صديقة للبيئة.
ويه��دف �إىل تقلي��ل االنبعاث��ات الغازي��ة
وتنويع م�ص��ادر الدخل واملحافظ��ة على الوقود
الأحفوري.
 -4مرك��ز حتلية املي��اه با�ستخ��دام الطاقات
املتجددة
يعت�بر م�ش��روع مرك��ز �أبح��اث وتطوي��ر
تكنولوجيا حتلي��ة املياه با�ستخ��دام الطاقات
املتجددة املقرر االنتهاء منه يف  2025م�شروع ًا
ذا طبيع��ة ا�سرتاتيجي��ة وتنموي��ة ترتج��م
مكونات اخلط��ة التنموية لدول��ة الكويت ،مبا
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يخ��دم املج��االت التنموي��ة الب�شري��ة والبيئية
واالقت�صادي��ة عن طري��ق تقليل االعتماد على
النفط و�إطال��ة عمره للأجي��ال القادمة وفق ًا
لر�ؤية �سم��و �أمري البالد .ومت تخ�صي�ص موقع
يف منطق��ة برغ�ضي مب�ساحة تبل��غ 653,742
م�ترا مربعا تق��ع مبا�شرة عل��ى البحر لإقامة
ه��ذا املرك��ز البحثي احل�ض��اري الذي يهدف
�إىل حتقيق بيئ��ة معي�شية م�ستدامة من خالل
بن��اء من��وذج متكام��ل ملرك��ز بحث��ي متط��ور
لتحلية املي��اه با�ستخدام الطاق��ات املتجددة،
�إ�ضاف��ة �إىل �إنت��اج مياه عذبة معب���أة من �آبار
�شاطئي��ة تتم ّي��ز بثب��ات ومالءم��ة حرارته��ا
مقارن�� ًة بال�سحب املبا�شر م��ن البحر ،و�إيجاد
فر�ص لتطوير �صناع��ات جديدة ال�ستخال�ص
املع��ادن والأمالح ذات العائد االقت�صادي من
املياه العادمة للتحلية.
وي�سع��ى امل�ش��روع �إىل ت�أ�سي���س حمط��ة
منوذجي��ة لإنتاج مليون جالون �إمرباطوري يف
الي��وم من املي��اه العذبة با�ستخ��دام الطاقات
البديل��ة ،وا�ستخراج الأم�لاح والعنا�صر ذات
القيم��ة االقت�صادي��ة من املياه عالي��ة امللوحة
الناجت��ة من عمليات التحلي��ة ،و�إقامة م�صنع
لإنت��اج � 36أل��ف عب��وة م��ن املي��اه يف ال�ساعة
م��ن الآب��ار ال�شاطئي��ة ذات اجل��ودة العالي��ة
الت��ي تتم ّيز بثبات ومالءم��ة حرارتها مقارن ًة
بال�سح��ب املبا�ش��ر م��ن البح��ر .و�سينتج هذا
امل�صن��ع مياها متوازنة يف تركيبتها وفق �أعلى
معاي�ير مياه ال�شرب العاملي��ة ،كما تتم ّيز هذه
املياه بعدم ا�ستخدامها ملياه ال�شرب احلكومية
املكلف��ة كبقي��ة املي��اه املعب���أة يف الكويت .كما
يه��دف �إىل ت�أ�سي���س مركز تدريب��ي وتثقيفي
لن�شر الوعي املائ��ي و�إن�شاء بيئة علمية جاذبة
وم�ستدامة يف الكويت.
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