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 الحملة الوطنية لمكافحة التدخين تحوز جائزة في «التميز الخليجي في اإلعالم الصحي» 

 أعلن املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية أسماء 
الفائزين بجائزة التميز اخلليجي في مجال اإلعالم 
الصحي في دورتها الثانية ٢٠١٠-٢٠١١ والتي 
ترعاها الدار احمللية للعالقات العامة. وقال املدير 
العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي واألمني العام 

للجائزة د.توفيق خوجة في بيان صحافي انه 
مت استعراض جميع األعمال من خالل اجتماع 
للجنة حتكيم اجلائزة والتي أنهت أعمالها ظهر 
أمس. وفي مسابقة الصفحة االلكترونية اعلن 
ان جريدة الرياض السعودية فازت باجلائزة 
االولى فيما حلت جريدة الوطن القطرية باملركز 
الثاني اما املركــــز الثالث فكان جلريدة العرب 

القطرية، مشيرا الى ان الفائز األول في جائزة 
امللصق التوعوي كانت احلملة الوطنية ملكافحة 
التدخني بالكويت حتت عنوان «احلياة حلوة 
عيشــــها بال تدخني» وفاز باملركز الثاني ليلى 
احلمادي من دائرة التثقيف واالعالم الصحي 
بســــلطنة عمان حتت عنوان «نحو شيخوخة 

صحية نشطة». 

 استمرار حملة التوعية 
من مضار المخدرات 

في هيئة الشباب
العام لبرنامج   اكد املنسق 
عمل احلكومة للحملة التوعوية 
للوقاية مـــن مضار املخدرات 
نـــوري الهـــذال ان برنامـــج 
احلكومـــة حول هذا املوضوع 
يسير بصورة ايجابية من اجل 
تكريس اجلهود ما بني الهيئة 
وكل الوزارات املعنية حملاربة 
هذه اآلفة التي تستهدف الشباب 
بصـــورة خاصـــة واملجتمع 

بصورة عامة.
  وقال الهذال عقب االجتماع 
االخير للجنة برئاسة جاسم 
يعقوب نائب املدير العام لشؤون 
الشباب في الهيئة والذي عقد 
مبقر الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة انه مت وضع اخلطة 
العامة لهذه احلملة بالتعاون 
مـــع وزارة التربية من خالل 
احملاضـــرات التي يتم القاؤها 
ووضع التصورات املناســـبة 
الســـتمرار احلملـــة العتماد 
اخلطاب غير املباشر مع شريحة 
الشـــباب لتكـــون البداية مع 
البوابة الرئيسية وهي التدخني، 
مشـــيرا الى انه مت االتفاق مع 
اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني 
ملخاطبة الطيران املدني وبوابات 
السفر لوضع آلية عمل مشتركة 

فاعلة.
  واوضح الهذال ان شريحة 
الشباب هي املستهدفة وعلينا 
جميعا التعاون من اجل احلد 
من هـــذه اآلفة والتغلب عليها 

في املستقبل.
  واشـــار الـــى ان احلملـــة 
وضعـــت ارضيـــة صلبة لها 
في هذه املرحلة حتى تنطلق 
بقوة في االعـــوام املقبلة من 
خالل التنسيق واالتصال بني 
جميع اجلهات والهيئة العامة 
للشباب والرياضة التي تولي 

هذا املوضوع اهمية كبيرة. 

 ٥ بوابات كبيرة للسور
  و ٢٦ غولة صغيرة 

 كونا: يرتبط تاريخ الكويت باألسوار 
التي بناها أهلها فـــي حقب مختلفة عبر 
القـــرون االخيـــرة حول مدينـــة الكويت 
ألغراض دفاعية والتي بقيت راســـخة في 
الذاكرة والوجدان وشاهدة حية على تكافل 
الباحث في  الكويتيني وتعاضدهم. وقال 
التراث صالح املسباح لـ «كونا» امس ان 
اول سور عرفته الكويت مت بناؤه عام ١٧٦٠ 
في عهد الشيخ عبداهللا بن صباح بطول 
٧٥٠ مترا ليكون خـــط الدفاع االول عنها 
ضد الغزوات اخلارجية اذ تعرضت البالد 
في ذلك الوقت لغزو من قبيلة بني كعب 
في معركة «الرقة». واضاف املسباح ان هذا 
السور كان ميتد عند الساحل الواقع شمال 
منحدر (بهيته) مكان قصر السيف وتبدأ 
حدوده شـــرقا من الساحل املقابل لوزارة 

التخطيط حاليا ويشكل قوسا نصف دائري 
حتى الساحل املقابل للبنك املركزي من جهة 
الغرب. واوضح انه لم يبق من املباني التي 
كان يضمها هذا السور داخله سوى أربعة 
مساجد هي مسجد السوق الكبير ومسجد 
اخلليفة ومسجد العدساني ومسجد احلداد 
وكان يتخلله خمس بوابـــات هي الفداغ 
واملديرس غربا وقبلة وبن بطي والقروية 
شرقا. وذكر ان السور الثاني مت بناؤه عام 
١٧٩٣ في عهد احلاكم الثاني الشيخ عبداهللا 
بن صباح األول اثر محاوالت قبيلة املنتفق 
غزو البالد ومت ذلك بتكاتف أهل الكويت 
الذين واصلوا ترميمه واصالح ما تهدم منه 
وكان له ســـبع بوابات قبل ان تتم اضافة 
بوابة ثامنة له فيما بعد وكان يصل طوله 
الى ٢٣٠٠ متر ويضم مساحة تقدر بـ ٢٧٤ 

كيلومترا مربعا. وعن اسماء البوابات او 
«الدروازات» قال املســـباح «هناك دروازة 
ابن بطي نسبة الى مسجد ابن بطي املجاور 
لهـــا ودروازة القروية حيث كان اكثر من 
يدخلها من القرويـــة ودروازة عبدالرزاق 
نسبة الى مسجد العبد الرزاق املجاور لها 
ودروازة الشيخ دهيمان الصنقر نسبة الى 
رجل دين اسمه الشيخ دهيمان وكان احد 
حراسها ايضا بينما تعود تسمية الصنقر 
الى موقع الدروازة في فريج الصنقر. واضاف 
الباحث املسباح ان دروازة السبعان سميت 
بذلك نسبة الى موقعها في فريج السبعان 
ودروازة املديـــرس لوجودهـــا في فريج 
املديرس ودروازة الفداغ (ســـعود) نسبة 
الى سليمان الفداغ الذي كان أحد حراسها 
بينما تعود تسمية «سعود» الى موقعها 

في فريج الشيخ سعود جابر الصباح. وقال 
انه كانت هناك ايضا دروازة البدر لوقوعها 
في فريج البدر على ساحل البحر وترتبط 
هذه الدروازة بالسور الثاني عبر سور ميتد 
بني دروازتي الســـبعان واملديرس. وبني 
ان السور بقي اكثر من سبعني عاما حتى 
عام ١٨٧٤ وهي آخر ســـنة ذكرتها املصادر 
وتفيد بأنه كان موجودا قبل تهدمه ألسباب 
مختلفة بينها عوامـــل التعرية مع مضي 
السنوات من جهة والزيادة في اعداد السكان 
وتوســـع املدينة من جهة اخرى. وذكر ان 
السور الثالث مت بناؤه في عهد الشيخ سالم 
املبارك الصباح عام ١٩٢٠ ويبدأ من منطقة 
الوطية أقصى الناحية الغربية حيث كان 
يوجد املقصب (املسلخ) املالصق للسور 
ويسير بشكله املتقوس من عند الكنيسة 

الكاثوليكية فالشامية ثم املجاص وبنيد 
القار فدسمان ثم رأس عجوزة حيث ينتهي 
هناك في الناحية الشرقية من املدينة عند ما 
يسمى برأس عجوزة وهي املنطقة التي تضم 
االبراج حاليا وكذلك قصر دسمان ومنطقة 
احلزام االخضر ايضا. وارجع اسباب بناء 
السور من اجل حماية املدينة من أي هجوم 
السيما بعد معركة (حمض) مبينا ان اهل 
الكويت بنوه خالل شـــهرين مستخدمني 
الطني واللنب واجلص بينما صممت ابواب 
الدروازات من اخلشب وبلغ ارتفاعه نحو 
اربعة امتار تقريبا بســـماكة متر ونصف 
املتر من االسفل وتقل سماكته مع االرتفاع 
بطول بلغ ٦٤٠٠ متر وقدرت مساحة مدينة 
الكويت آنذاك بـ ٧٥٠ هكتارا تقريبا اي ما 

يعادل ٧٥٠٠ كيلومتر مربع.

 أسوار الكويت راسخة في الذاكرة وشاهدة على تاريخ البالد
 أول سور تم بناؤه عام ١٧٦٠ ليكون خط الدفاع األول ضد الغزوات

 قال املسباح في بحثه ان السور كان له اربع بوابات قبل اضافة بوابة 
خامسة هي دروازة املقصب و٥ «اغول» كبيرة اي ابراج الدفاع واملراقبة 
اضافة الى ٢٦ غولة صغيرة مبسافة بينية تتراوح بني ١٠٠ و١٢٠ مترا بني 
برج وآخر وكانت جميع البوابات محمية بأبراج كبيرة ماجعل الكويت 
تبدو من اخلارج وخصوصا من ناحية البر وكأنها قلعة كبيرة. وبني 
ان البوابة األولى هي بوابة املقصب قرب الكنيسة الكاثوليكية وايضا 
ساحة العلم وهي أحدث بوابات السور وأصغرها وبنيت متأخرة نسبيا 
في عهد الشيخ احمد اجلابر وذلك اثر نقل «املقصب» الى الوطية تسهيال 
لعملية دخول وخروج األغنام. وذكر ان البوابة الثانية (اجلهرة) سميت 
بهذا االسم لوقوعها على الطريق املؤدية الى مدينة اجلهرة (اجلهراء) 
غربي الكويت وتعد ممرا للمنطقة الشمالية ايضا كما استخدمت هذه 
البوابة مركزا جمركيا للبضائع املستوردة أواملصدرة عن طريق البر من 
اجلنوب العراقي خصوصا منطقة الزبير وتقع حاليا في بداية شارع 

فهد السالم قرب فندق شيراتون. 
  وقال املســـباح ان البوابة الثالثة اطلق عليها اســـم «نايف» نظرا 
الـــى قربها من قصر نايف الذي كان يقوم في ذلك الوقت بدور وزارتي 
الداخلية والدفاع حاليا وســـميت هذه البوابة أيضا بدروازة الشامية 
لوقوعها قرب منطقة الشـــامية املشهورة بآبار املياه العذبة فضال عن 
انهـــا املنفذ الى منطقة بر اجلنوب وهي كذلـــك اجلمرك البري واملنفذ 
الى الطريق الرئيســـية املؤدية الى مدينة الرياض الســـعودية وتقع 
حاليا قرب وزارة االعالم ومجمع الوزارات. واوضح ان البوابة الرابعة 
املسماة «الشعب» تؤدي الى طريق القرى الساحلية اجلنوبية كالرأس 
والدمنة التي حتول اســـمها الى الســـاملية عام ١٩٥٢ وتقع حاليا قرب 
مجمع األوقاف. وعن البوابة اخلامسة اوضح املسباح انها دروازة بنيد 
القار (دسمان) وتعود تسميتها الى وجود رواسب من مادة القار على 
الساحل احملاذي لهذه الدروازة بينما تعود تسمية «دسمان» نسبة الى 

موقعها قرب القصر. 
  وذكر املسباح ان مهمة حراسة البوابات كانت تناط باحلراس الذين 
كانوا يفتحون ابوابها يوميا بعد صالة الفجر حتى بعد صالة املغرب 
ليتم اغالقها وللحراس غرفة نوم واخرى للسالح وفي أوائل خمسينيات 
القرن املاضي استبدل الشيخ عبداهللا املبارك الصباح احلراس املوجودين 
بحراس مدربني من اجليش. واشـــار الى ان هدم الســـور الثالث مت في 
عهد الشيخ عبداهللا السالم الصباح احلاكم الـ ١١ للبالد وصدر قرار من 
مجلس الوزراء بذلك في الرابع من فبراير عام ١٩٥٧ بينما مت االبقاء على 

بواباته اخلمس واستبداله مبا يعرف حاليا بحدائق السور. 


