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يضم 8 قطاعات ويوفر أماكن لعمل 3647 موظفًا لعام 2015

الطاحوس: مبنى »التربية« ثاني أكبر مشروع بقطاع المشاريع اإلنشائية بـ 76 مليون دينار

املبنى يضم 8 قطاعات مخطط ملدخل مبنى وزارة التربية الذي تنفذه »األشغال«

ونتيجة الجتاه املبنى القطري في 
املوقع ولوجود مواقف السيارات 
حتت االرض توفرت منطقتان 
خارجيتان رئيسيتان احداهما في 
الناحية الشمالية الغربية بينما 
االخرى ف���ي الناحية اجلنوبية 
الشرقية، ما وفر للمبنى متنفسا 

حدائقيا له في املوقع.
وأفاد بأن املبنى يشمل مبنيني 
ذوي ش���كل مقوس من الزجاج 
واملعدن يرتكزان على قاعدة من 
طابقني متت تكسيتها بأعصاب 
دقيقة من احلجر الرمادي، وقد 
وقع االختي���ار على مواد البناء 
املكون���ة من الزج���اج واملعدن 
واحلجر نظ���را لروعة منظرها 
واس���تمرارية صالدته���ا وقوة 

حتملها.
واضاف ان املبنى يحتوي على 
فراغات عام���ة وخاصة مريحة 

الرابط���ة واملصاع���د املتحركة 
والصور االلكترونية التي تبث 

رسالة ومهمة وزارة التربية.
وأشار الى انه ونظرا لتأثير 
مس���ار الشمس وش���دتها على 
املوقع مت تصمي���م املبنى على 
خط قطري في املوقع، وقد خلق 
هذا التوجيه في اجلزء اجلنوبي 
الغربي للموقع منطقة وصول 
ممتدة الظ���الل إلنزال املوظفني 
والزائرين، ومبا انه سيتم توفير 
مواقف السيارات بالسرداب فقد 
أصبح الدور االرضي مخصصا 
للفناء ولبهو املدخل ما يس���هل 
الدخول للمبنى وحسن استغالل 

هذه املساحات.
ان���ه حتيط مببنى  وأضاف 
املق���ر حديق���ة غن���اء تتمي���ز 
بنباتاتها املتنوعة واملمتدة الى 
حافة الشوارع احمليطة باملوقع، 

مثير يش���تمل على فناء مليء 
باالضواء اخلالبة وأسقف شاهقة 
االرتفاع وعناصر مائية رشيقة 
وتنسيق حدائقي مزدهر، مشيرا 
الى انه سيتم تعزيز هذا الفناء 
باحليوية عن طريق اجلس���ور 

والزائرين الذين يتم توصيلهم 
وكبار الشخصيات الهامة الذين 
يق���ودون س���ياراتهم أو يت���م 
توصيلهم اضافة الى س���يارات 
اخلدمات والصيانة والتنظيف.

وقال م.الطاحوس ان مبنى 
املقر الرئيس���ي لوزارة التربية 
يستلهم فكرة تصميمه من البوم، 
وهو مركب شراعي خليجي عربي 
بحيث يجس���د التراث الكويتي 
االصيل وتاريخ الكويت الزاخر 
بصيد االسماك والتجارة البحرية 
وبناء السفن ويوحي التصميم 
بفكرة مراكب الب���وم التي متر 
بجانب بعضها البعض في اعالي 

البحار.
وأض���اف انه يجس���د فكرة 
البوم مبنيان مقوسان يتالقيان 
في وسط املوقع االخضر وينتج 
الفكرة تصميم داخلي  عن هذه 

ومس���رح بس���عة 600 شخص 
وغرف اجتماعات ومكتبة مركزية 
وكافتيريا واستراحات وغرف 
للص���الة ومس���احات للعرض 

وللمناسبات اخلاصة.
وبني ان أنظمة املبنى احلديثة 
وذات التقنية العالية تعمل على 
دعم مكوناته والذي يعد رائعا 
مبميزاته الوظيفية وعليه فإنه 
يدعم ويعبر ع���ن مهمة وزارة 
التربية كمنارة ملن يلتمس العلم 

لالرتقاء في احلياة.
وأوضح ان مخطط املوقع العام 
للمبنى يعتمد على مبدأ أساسي 
مسيطر يتمثل في االدارة الناجحة 
حلركة املرور، حيث يوجد العديد 
من املجموعات املستخدمة للمبنى 
ويشمل املوظفني والزائرين الذين 
يس���تخدمون مواقف السيارات 
له���م واملوظف���ني  املخصص���ة 

اعتبرت وزارة األشغال العامة 
ان توقيع عقد مشروع مبنى ديوان 
عام وزارة التربية سيجعله ثاني 
اكبر مشروع في قطاع املشاريع 
االنشائية بعد مشروع مستشفى 
الشيخ جابر االحمد بقيمة تصل 

الى 76 مليون دينار.
وقال الوكيل املساعد لهندسة 
املشاريع االنش���ائية بالوزارة 
الطاحوس ان تصميم  م.حسام 
املبنى يلقي الضوء على املبادئ 
التنظيمية واملعمارية التي جتسد 
ديناميكية موقع العمل املستقبلي 
التي تتناغم مع دور الوزارة القيم 
على نظام التعليم في الكويت.

وأضاف الطاحوس ان املبنى 
يضم ثمانية قطاعات مع االدارات 
التابع���ة لها ويوفر أماكن لعمل 
3647 موظفا لعام 2015 ويتكون 
املبنى من مكاتب ادارية وخدماتها 

وعملية تساعد وزارة التربية على 
حتقيق مهمتها في تطوير التعليم 
ووسائل التدريس لتوفير العلم 
والثقافة جلميع املواطنني وتهيئة 
هذه البيئة بالظروف الطبيعية 

للتعاون وتبادل االفكار.
وقال ان فكرة التصميم الداخلي 
للمبنى تعبر عن تقدم التعليم 
وذلك باستخدام العناصر االربعة 
االساسية للتعليم وهي »الفضول 
والفحص واالكتشاف وااللهام«، 
مشيرا الى انه مت خلق تسلسل 
فضائي يسمح للزوار واملوظفني 

االستمتاع باملبنى تدريجيا.
وأش���ار الى انه مت تصميم 
االدوار لتس���مح باملرور خالل 
الفراغات واالرتقاء من املناطق 
العام���ة كالفناء ال���ى املناطق 
اخلاصة كاملكاتب بحيث يتدرج 
مقياس الفضاء من الكبير الى 

الصغير.
املبنى سيلعب  ان  وكش���ف 
دورا رئيس���يا ف���ي احتف���االت 
العيد الوطن���ي الكويتي، مبينا 
ان تصميم واجهات املبنى اشتمل 
على نظام اضاءة خارجية صمم 
خصيصا للمناسبات اخلاصة ومت 
وضع خيوط ضوئية بنظام »ال 
في دي« تعمل من خالل ش���بكة 
احلاس���وب على ط���ول اجلزء 

اجلنوبي للمبنى.
وأضاف ان اخليوط الضوئية 
متتد من الدور الثالث حتى الدور 
ألوانا متعددة  ال� 10 وتعك���س 
اضافة الى الصور التلفزيونية، 
مبينا ان نظام االضاءة اخلارجية 
للمبنى سيسمح باملساهمة في 
الوطني  العيد  احترام تقالي���د 
والتعبير عن املناسبات اخلاصة 

التي ستقام خالل السنة.

م.حسام الطاحوس


