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الحمود: تقديم كل التسهيالت لمواطنينا في األردن

استأنف س���فيرنا لدى األردن الشيخ فيصل 
احلمود عمله بعد عطلة عيد الفطر املبارك.

وترأس اجتماعا ألعضاء الس���فارة واملكاتب 
التابعة لها حدد فيه اخلطوط العريضة وآليات 

العمل خالل الفترة املقبلة.
وأكد خالل االجتماع على تقدمي كل التسهيالت 
املمكنة للمواطنني الكويتيني سواء كانوا من الطالب 

او املستثمرين او املرضى او الزائرين.
واشار في هذا السياق الى بدء العام الدراسي 
اجلديد األمر الذي يتطلب تكثيف اجلهود لتوفير 

افضل الظروف للطلبة اجلدد.
ومن املقرر أن يقيم الش���يخ فيصل احلمود 
في مقر إقامته خالل االي���ام املقبلة مأدبة غداء 

للقطاعات التعليمية األردنية.

الكويت تستضيف المؤتمر العام الـ 15
لمنظمة المدن العربية في أكتوبر المقبل

»إحياء التراث« 
ساعدت 880 أسرة 

و128 يتيمًا

ــر العام الـ 15  ــتضيف الكويت املؤمت الكويت ـ أ.ش.أ: تس
ملنظمة املدن العربية في الثالث من شهر أكتوبر املقبل ويستمر 

ثالثة أيام.
وصرحت مصادر كويتية أمس بأن اللجنة التحضيرية العليا 
ــة بتنظيم املؤمتر العام الـ 15 ملنظمة املدن العربية عقدت  املكلف
بالكويت مؤخرا اجتماعا باملقر الدائم ناقشت خالله جدول أعمال 
ــدة أهمية تضافر جهود  ــطة املصاحبة له، مؤك املؤمتر واألنش
ــيعقد  وزارات وهيئات الدولة املختلفة إلجناح املؤمتر الذي س

حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وأشارت املصادر إلى أن املؤمترـ  الذي يعقد حتت عنوان »مدن 
املعرفة ومستقبل الشباب« ـ سيناقش أربعة محاور حول مدن 
املعرفة االقتصادية والشباب وحماية التراث واحلفاظ على البيئة 
ــا املعلومات، وهي محاور تتناول جملة موضوعات  وتكنولوجي

تصب في خدمة مسيرة التنمية املستدامة في املدن العربية.

ــد للمؤمتر من خالل  ــادر أهمية اإلعداد اجلي ــدت املص وأك
ــيق العمل بني اللجان املختلفة كي يعكس املؤمتر الصورة  تنس
اجلميلة للكويت كدولة حاضنة للتضامن العربي والعمل العربي 

املشترك.
جدير بالذكر أن انعقاد مؤمتر املدن العربية الـ 15 في الكويت 
يتزامن مع التطورات املتسارعة التي تشهدها املدن جلهة حتقيق 
ــتلزم ذلك من إعداد  ــاريعها التنموية مع ما يس برامجها ومش
ــزة البلدية في مجاالت التدريب وإدارة املوارد  للكوادر واألجه
ــهيل احلركة  ــرية والطبيعية واحملافظة على البيئة وتس البش
ــهده الكثير من  املرورية ومواجهة النمو الدميوغرافي الذي تش

مدن العالم ومن بينها املدن العربية.
ــات التابعة ملنظمة  وقد قام وفد من البنك الدولي واملؤسس
املدن العربية بزيارة للمنظمة لالطالع على االستعدادات اخلاصة 

باملؤمتر.

ص���رح رئي���س جمعية 
التراث االس���المي  احي���اء 
الداعية  فرع بيان ومشرف 
ناظم املسباح بان اجلمعية 
قام���ت بتقدمي مس���اعدات 
مالية داخ���ل الكويت لعدد 
880 اس���رة مببلغ 133000 
دين���ارا، كما مت صرف 8160 
دينارا كسوة وعيدية لعدد 
128 يتيما تكفلهم اجلمعية 
وتتاب���ع احتياجاتهم وذلك 
خالل الفترة من اغس���طس 
2009 وحتى اغسطس 2010، 
وقال الداعية ناظم املسباح 
االدارة: واما  رئيس مجلس 
فيما يخص زكاة الفطر لعام 
اللجنة  1430 ه� فقد وزعت 
الزكاة على 1200 اس���رة من 
االرامل واحلاالت اخلاصة، 
كما وزعت حلوم االضاحي 
على 450 اسرة مببلغ 13500 
الى توزيع  دينار باالضافة 
مس���اعدات عينية »حلوم، 
عيش، اس���ماك، دهن، مواد 

اخرى« على 400 اسرة.
كما قامت اجلمعية ايضا 
بص���رف كوبونات لالس���ر 
املتعفف���ة واحملتاج���ني، مت 
التعام���ل به���ا مع اس���واق 
وجمعي���ات تعاونية مببلغ 

35890 دينارا.

أحد مظاهر االحتفال بالعيد وتحمل خصوصية لدى الكويتيين
تعد املقاهي الشعبية احد املرافق التراثية الترفيهية والترويحية 
الفريدة من نوعها في الكويت وملتقى يحمل خصوصية لدى الشعب 
الكويتي ومالذا ليس للرعيل األول من كبار الس���ن واملتقاعدين 

فحسب بل للشباب والعائالت.
واملقاهي الشعبية التي كانت تنقل صور ومعالم احلياة الكويتية 
في املاضي وتصور حال »الفريج« والساحات و»البراحات« التي 
كانت تعبر ع���ن مظاهر االحتفال بعيد الفط���ر ايام زمان جتمع 
الناس لتجاذب أطراف احلديث والترفيه مع تناول استكانة الشاي 
»بالغوري« والبياالت الصغيرة »ام نقيطة« التي التزال حتتفظ 

بطعمها القدمي دومنا أي إضافات.
وقال الباحث في التراث الش���عبي صالح املس���باح ل� »كونا«: 
»ان س���مو األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد كان صاحب فكرة 
إقامة املقاهي الشعبية، وذلك تقديرا للرعيل األول وبدأت النواة 
االولى للمقاهي في عهده عام 1977 بإنش���اء مقهى القبلة الشعبي 

بجوار قصر السيف«.
وأضاف املسباح انه »بعد ذلك شيدت الديوانيات العامة كديوانية 
الرعيل االول منذ عام 1986 ثم ديوانية شعراء النبط والصيادين 
علما ان املقاهي الش���عبية في البالد ال يتج���اوز عددها الثمانية 
وهي: قبلة - ش���رق - الس���املية - الصليبخات - ابوحليفة - 
ي���وم البحار - وكان آخر مقهيني افتتح���ا عام 2003 في اجلهراء 

والفروانية«.
وذكر ان املقهى الثاني الذي تال مقهى القبلة كان 
)الشرق( الذي دشن عام 1978 ثم )ابوحليفة( عام 
1979، مشيرا الى ان مقهى الصليبخات الشعبي 
الذي أنشئ بطلب وعلى نفقة سمو االمير الوالد 
الراحل الش���يخ سعد العبداهلل افتتح عام 1990 
بينم���ا أوقف العمل في مقه���ى فيلكا اثر الغزو 

العراقي الغاشم.
وبني ان هدف اقامة املقاهي الشعبية هو احلفاظ 
على املوروث الشعبي وعلى تقاليد املجتمع وعاداته 
اضافة الى تعزيز اطر التواصل والتكافل والترابط 
بني أفراد املجتمع الكويتي واألسرة الواحدة من 
خالل اللقاءات والتجمعات واالستمتاع بأوقات 

الفراغ.
وأش���ار الى ان تلك املقاهي أصبحت س���مة يتميز بها الشعب 
الكويتي كجزء ال يتجزأ من عاداته وتقاليده وميكن مالحظة ذلك 
من شكل وتصميم وأثاث املقاهي وكذلك نوع املشروبات واملأكوالت 
وطبيعة األلعاب الشعبية التي تقدم بها باعتبارها حتفظ التراث 

من االندثار.
وأض���اف ان هذه املقاهي تلقى استحس���انا عند كبار الس���ن 

واملتقاعدين كونها املكان الوحيد األنسب الستعادة 
الذكري���ات كما توفر ملرتاديه���ا جميع اخلدمات 
الترويحية من وسائل تسلية وترفيه، مبينا ان 
اإلقبال عليها يزداد في شهر رمضان بعد صالة 
التراويح، حيث تقدم فيها املش���روبات الباردة 
واحلارة واألكالت الش���عبية التي توفر أجواء 

مميزة وخصوصا خالل أيام العيد.
وأوضح املسباح ان املقاهي كانت سابقا مركزا 
لتجمع التجار واملواطنني والعمال الذين يتوجهون 
ال���ى »القهوة« حي���ث يجدون فيه���ا النرجيلة 
والنامليت واس���تكانات الشاي فضال عن تبادل 
األحاديث الودية ومتابعة أحوال الناس، مشيرا 
الى ان املقهى الذي كان يقتصر آنذاك على الرجال 

فقط شكل إحدى صور التعارف.
وأشار الى مظاهر العيد التي ميكن تلمسها في املقاهي الشعبية 
مثل وجود األلعاب الشعبية الكويتية القدمية املتمثلة باملراجيح 
)الديارف( و)القلليبة( و)ام احلصن( وهي عبارة عن ألعاب قدمية 
تصنع من اخلش���ب ثم توضع وتنصب في الساحات )البرايح( 

الستخدامها في العيد.
وقال ان املقاهي الش���عبية كانت تصور فرحة األطفال سابقا 

وهم يعدون العيدية التي لم تكن تتجاوز آنذاك )الروبية( وتقدر 
حاليا ب� 75 فلسا كما كانت متثل صورة معبرة عن حال »الفريج« 

في السابق.
واضاف املس���باح ان املقاهي أصبحت اآلن توفر سبل الراحة 
لروادها من صاالت كبيرة ومكيفة ومؤثثة بالكراس���ي الشعبية 
واملفروشات اخلاصة بها، اضافة الى التلفزيون ووسائل وأدوات 
التسلية الش���عبية املعروفة لدى املجتمع الكويتي مثل »الدامة 

والدومنة والكوت بوستة«.
وأشار الى انها باتت تواكب جوانب التطور من خالل تخصيص 
أماكن للعائالت وصاالت للعب وديوانيات للرجال كما توفر جميع 
املشروبات الساخنة الشعبية كالشاي والقهوة العربية والدارسني 
واللومي والزعتر واملرطبات بأسعار رمزية جدا ال تكاد تذكر كما 

يوجد فيها مسجد للرجال وآخر للنساء.
من جهتها، حتدثت أم س���الم نيابة عن النساء اللواتي يزرن 
املقاهي الش���عبية قائلة انها أصبحت ملتقى للنساء، خصوصا 
كبيرات الس���ن حيث تتوافر املطاعم وأماك���ن الترفيه »والثيل« 
األخضر. وأضافت »اننا وفضال عن ذلك منارس هواية املشي في 
املمش���ى املالصق للمقهى بالهواء الطلق اذ اننا ال نفضل موضة 
املشي داخل املجمعات التجارية او االسواق« داعية الى االهتمام 

بالتراث الكويتي واحملافظة عليه.

الشيخ فيصل احلمود

المقاهي الشعبية 

صالح املسباح


