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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

سيارة اجنليزية نوع MG اثناء سباق السيارات في مدينة األحمدي في اخلمسينياتسيارتا موريس وشفر موديل 65 في الشارع اجلديد عام 1957

السيارات القدمية.. فخامة المتناهية

سيارات أواخر األربعينيات وأوائل الستينيات متوقفة عند احملالت الواقعة على ساحة الصفاة إعالن لسيارة الفاليانت موديل 66 وانيت موديل 1953 في أحد شوارع األحمدي

عام على وصول 
أول سيارة 

إلى الكويت

الكويت أول دولة خليجية شهدت دخول السيارات تبعتها البحرين

الكوي���ت اول دولة  تعتبر 
خليجية شهدت ظهور السيارة 
وكان ذلك في العام 1912 وهي 
من ن���وع )مناروا( اما اول من 
كان له حظ قيادتها فكان رجال 
هنديا احضر خصوصا لقيادتها 
وكان معه شاب كويتي ليعلمه 
القيادة وصار سائقها فيما بعد، 
اول س���ائق في الكويت وذلك 
بحسب رواية مؤلف كتاب »من 
الكوي���ت« عبداهلل  هنا بدأت 
احلامت، اما املؤرخ الشهير سيف 
مرزوق الش���مالن فيروي بأن 
هناك سيارة اخرى وصلت الى 
الكويت قبل هذه السيارة، ومن 
نفس النوع، وذلك عام 1911 حيث 
اشترى الشيخ مبارك الصباح 
حاك���م الكويت آنذاك س���يارة 
مس���تعملة من الهند بواسطة 
وكيله في مدينة مومباي محمد 
السديراوي وكانت هذه  سالم 
الس���يارة من ن���وع )مناروا( 
وقد ارسلت من الهند للكويت 
بالباخرة ومعها سائق هندي 
اسمه »علي بيال« وكانت هذه 
الس���يارة صغيرة ذات اربعة 

ابواب ومكشوفة.
ويستطرد سيف الشمالن 
قائال في عام 1912 ارسل الشيخ 
مبارك الس���يارة الى مومباي 
الصالحه���ا حيث كانت كثيرة 
العط���ل وصوتها عال ومزعج 
لقدم صناعتها، وارس���ل معها 
الهندي ومساعده في  سائقها 
تنظيف السيارة والعناية بها 
الكويتي املرحوم علي  الشاب 
حسني بوخنفر، الذي تعلم فيما 
بعد قيادة السيارات واصبح اول 
س���ائق كويتي، وقد قام وكيل 
الشيخ مبارك ببيع السيارة في 
الهند لعدم صالحيتها ولصعوبة 

اصالحها.

الفيل

يش���ير يعق���وب االبراهيم 
في دراسة له نشرت في مجلة 
اسرتي في سبتمبر من عام 1996 
حتت عنوان »الفيل« اول سيارة 
في الكويت الى ان ظهور السيارة 
في الكوي���ت كان هو الظهور 
االول له���ا في بل���دان اخلليج 
واجلزيرة العربية، فقد ظهرت 
السيارة في الكويت عام 1912، 
وتبعتها البحرين بعد عام، حيث 
اشترى الشيخ عيسى اخلليفة 
سيارة في عام 1913، وفي جند 
كانت اول س���يارة تدخلها هي 
هدية من الدولة العثمانية الى 
االمير سعود بن عبدالعزيز آل 
رش���يد أمير حائل سنة 1915، 
وهي مرسيدس جلبت مع وكيل 
امارة آل رش���يد في اسطنبول 

رشيد الناصر.

شكل شركة مساهمة برأسمال 
ق���دره 100 الف روبية، وقيمة 
الواحد 100 روبية، اي  السهم 
سبعة دنانير ونصف الدينار، 
واملس���اهمون فيها م���ن اهل 

البصرة والكويت.
بدأت هذه الشركة عملها في 
يوم 4 ش���عبان سنة 1343 ه� 
)1925/2/27م( وان اول سيارات 
هذه الشركة التي قطعت املسافة 
حاملة الركاب من البصرة الى 
الكويت، هي التي حتمل الرقم 
)24 كويت( وهي من نوع فورد 

.24
الش���ركة  وتأس���يس هذه 
ل���م يقلل من اهمية ونش���اط 
املاطورات )اللنجات( التي تعمل 
على نق���ل الركاب بني الكويت 
وخوير الزبير، كما كان متوقعا 
لها، بل ظلت سنني عديدة بعد 
تأسيس���ها وهي تعمل بنفس 
النش���اط القدمي، ألن الغالبية 
العظمى من املس���افرين كانت 
تفضل السفر عن طريق البحر 
ألس���باب أهمها: قلة األجور، 
اربع  الراكب بالسيارة  فأجرة 
روبيات، في حني ان اجرة الراكب 
بواسطة البحر: روبيتان فقط، 
وهو فرق كبير في ذلك الوقت، 
يستحق املجازفة، اضف الى ذلك 
ما ينقله اغلب املس���افرين من 
احلوائج، فانهم ال يدفعون عنها 
شيئا مهما بلغ وزنها بخالف 

السيارة.
وس���بب آخر وه���و: ما ال 
ميكن ان يتحمله املسافر، تلك 
هي االخطار التي تتعرض لها 
الطرق،  الس���يارات من قطاع 
فسيارات الشركة في ذلك الوقت 
ال تغادر البلدة قبل االستعداد 
لكل راك���ب ببندقية وذخيرة، 
كما لو كانوا ذاهبني الى جبهة 
القتال، وه���ذه احلالة لم تدم 
طوي���ال مع تطور الس���يارات 
الس���ريع وتوفيرها الس���باب 
الراحة، وتع���اون احلكومات 
املعنية في القضاء على قطاع 
الطرق من رجال البادية نهائيا، 
خصوصا بعد حادثة الروضتني 
الت���ي ذهب ضحيتها املس���تر 
هنري بل كارت وهو من رجال 

الدين املسيحي.
وفي اعقاب احلرب العاملية 
الثانية، تضاءل نش���اط هذه 
الس���يارات  الش���ركة بسبب 
اخلاصة التي يعمل قسم كبير 
منها على نقل الركاب من الكويت 
التي تنقل  واليها، والسيارات 
الركاب سرا، وكذلك الطائرات 
فأصبحت  الش���ركة أمام هذا 
الوض���ع في حكم العدم، حتى 
انحل���ت تلقائيا دون ان تكمل 

مدة امتيازها.

واكد يعقوب االبراهيم في 
هذه الدراس���ة ان اول سيارة 
دخلت الكويت كانت هدية الشيخ 
جاسم آل ابراهيم للشيخ مبارك 
الصباح سنة 1912 وكانت تلك 

السيارة من نوع »مانيرفا«.

السائقة الكويتية االولى

تعتبر الشيخة بدرية سعود 
الصباح اول كويتية تقود سيارة 
ف���ي الكويت فبعد عودتها الى 
الكويت اثر انتهائها من الدراسة 
في اخلارج، صدر قرار من رئيس 
الصحة العامة املرحوم الشيخ 
السالم الصباح بتعيينها  فهد 
مشرفة عامة على الصحة، وفي 
عام 1947 تعلمت قيادة السيارة 
وكانت اول امرأة كويتية تقود 
السيارة، رغم املعارضة الشديدة 

التي لقيتها من احد اخوانها.

الليسن االول

ان اول م���ن ب���دأ باج���راء 
الفح���وص للمتعلم���ني على 
قيادة السيارات هو محمد بن 
السيد عمر وهو الذي كان يسلم 
الناجحني منهم شهادات السياقة 
وكان له السبق في اصدار اول 

شهادة الول سائق.
وكان���ت الش���هادة املعطاة 

م���ن األهالي ه���و احلاج حمد 
اخلالد، وهي م���ن نوع فورد 
27 وكان يقودها محمد السيد 
عمر ثم تبعه احلاج شمالن بن 
علي بن س���يف واحلاج هالل 
املطيري باقتناء سيارة من نوع 
»هدسون« واحلاج حمد الصقر 
ومال صالح باقتناء سيارة نوع 

»افرالند«.

أرقام اللوحات

يذكر الصحافي فؤاد املقهوي 
عن تاريخ ارقام السيارات في 
الكويت فيقول: في البداية كانت 
السيارات قليلة، ولم تكن هناك 
جهة لتسجيلها او وضع لوحات 
عليها وكانت كل سيارة معروفة 
ومعروف من ه���و صاحبها، 
ولكن في اوائل الثالثينيات او 
اواخر العشرينيات بالتحديد 
الس���يارات باالزدياد،  ب���دأت 
واصبحت هن���اك وكالة لبيع 
سيارات فورد، فبدأ املواطنون 
املتقدرون في شراء السيارات 
للتنقل بها والسفر الى اخلارج 
والذهاب بها الى القرى واملناطق 
اخلارجي���ة، وأيض���ا توصيل 
املواطنني الراغبني في الذهاب 

الى اي مكان يقصدونه.
من هنا دع���ت احلاجة الى 

باللغة األجنبية وبدال من ان 
تكون اللوحة من احلديد الثقيل 
اصبحت م����ن رقائق األملنيوم 
وأكبر قليال من اللوحة القدمية، 
واس����تمرت األل����وان القدمية 
بالنسبة للخصوصي والتاكسي 
اي االسود للخصوصي واالحمر 
ادارة املرور  للتاكس����ي، لكن 
طلبت من اصحاب التاكس����ي 
صبغ اجزاء من السيارة باللون 
البرتقالي كالس����قف واجلزء 
الواقع فوق االطارات االربعة، 
ومن ثم عمل دائرة يكتب عليها 
البابني األماميني  تاكسي على 
حتى يتم متييز التاكسي عن 

اخلصوصي.
واس���تمر هذا النظام حتى 
عام 1970 حيث مت تغيير لون 
التاكسي الى اللون البرتقالي، 
وفي عام 1978 صرف لوحات 
جديدة من األملنيوم بلون ابيض 
مييل الى العاجي، وضع فيها 
رقم الس���يارة بالوسط وكلمة 
»كويت« باألسفل وإلى جانبها 
حرف مييز مجموعة االرقام، 
وبع���د ذلك ص���ار حرفني من 
احل���روف األبجدي���ة كاأللف 

والباء.. إلخ.
ولم تزد األعداد املوضحة في 

للمتف���وق عبارة ع���ن ورقة 
صغيرة، تقط���ع من ورقة في 
دفتر خاص معد لهذه الغاية، 
يكتب عليها اسم الشخص ونوع 
املهنة وتاريخ اعطائه الشهادة 
الفاحص،  وفي اسفلها توقيع 
كان ب���ن عم���ر يتقاضي مبلغ 
روبيتني عن كل شهادة روبية 
واحدة اجرة الفحص والروبية 
االخرى ثمن الشهادة واملبلغ 
خاص به الن���ه ال ينتمي الى 
دائرة بل هو نفسه كان دائرة 

مستقلة.
اس���تمر الس���يد عم���ر في 
عمله ه���ذا فترة من الزمن الى 
ان تش���كل دائرة البلدية عام 
1348ه�، 1929م فاستدعاه مديرها 
س���لمان العدساني الذي طلب 
منه تس���ليم دفاتر الشهادات 
ثم اعط���اه مكافأة مالية عنها، 
البلدية فاحصا  واقرته دائرة 
اال انها استبدلت بأوراقه دفاتر 
خاصة ال تعطى للمتفوق اال بعد 
توقيع مدير االدارة، وللس���يد 
محمد السيد عمر اجرة الفحص 
فقط اما رس���م الشهادة فيدفع 

الى صندوق الدائرة.

أول سيارة خاصة

اول من اقتنى سيارة خاصة 

تنظيم ظهور السيارات وتنقلها 
من مكان الى آخر، وتسجيلها 
ووضع رقم عليها للتعريف بها 
ومعرفة مالكها وبياناته، كما 
بالبلدان املجاورة  هو معمول 
مثل العراق التي سبقت الكويت 
بدخول السيارات الى اراضيها، 
فظه���رت االرق���ام اخلاص���ة 
بالس���يارات وتسمى باللهجة 
احمللية »منرة السيارة« وكان 
رقم السيارة يضم عددا معينا 
وكلمة كويت، وقد خصص اللون 
االسود لسيارات التاكسي التي 
ظهرت في نحو عام 1947 كما ذكر 
االستاذ عبداهلل احلامت في كتابه 

»من هنا بدأت الكويت«.
واستمر هذا النظام الى عام 
1957 حيث تغي����رت األرقام، 
فأصبح األس����ود للس����يارات 
اخلاصة واألحمر لس����يارات 
الى  التاكس����ي وتواصل ذلك 
ع����ام 1959 حني اصدرت ادارة 
ق����رارا بتغيير األرقام  املرور 
بشكل جذري، وقسمت النمرة 
الى ارب����ع خانات كتب في كل 
خان����ة »كوي����ت خصوصي« 
باللغة العربية، ثم الرقم باللغة 
العربية، وأخيرا باللغة األجنبية 
مع اختصار كلمة كويت ايضا 

اللوحات عن 4 ارقام، واصبح 
الن���اس وخصوصا الش���باب 
يتباهون بصغر األعداد وقلتها 
وصارت اللوحات ذات االرقام 
الدنانير  ب���آالف  املميزة تباع 
وأصبحت ذات قيمة ووجاهة 
حت���ى ان رقم )1 أ( بيع مببلغ 
15 الف دينار، كما هو احلال مع 

ارقام الهواتف النقالة اآلن.
ادارة املرور في  واستمرت 
صرف تلك األرقام الى عام 1990 
لكن بعد التحرير وضياع الكثير 
من األرقام اضطرت احلكومة الى 
التغيير، فصرفت رقما يشبه 
الرقم السابق من حيث احلجم 
والش���كل لكن تغير فيه شيء 
حيث أصبحت كلمة »كويت« 

باألعلى والرقم باألسفل.
واستمرت هذه اللوحات ملدة 
4 سنوات فقط اي منذ عام 1991 
حتى ع���ام 1995 عندما غيرت 
اللوحات  امل���رور تل���ك  ادارة 

وصرفت لوحات اخرى.

أول شركة للمواصالت

اما اول شركة للمواصالت 
تأسس���ت ف���ي الكوي���ت هي 
الركاب  السيارات لنقل  شركة 
الكويت والبصرة أسسها  بني 
حامد بن رج���ب النقيب، على 


