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املشاركون في حملة تنظيف البيئة البحرية

حملة تنظيف البيئة نجحت في انتشال
 12  »بايب« حديديًا متآكاًل من قاع البحر

األسواق القديمة تميزت بطابع معماري يحفل 
بشواهد معبرة عن نشاط الكويت االقتصادي

متي����زت أس����واق الكويتية 
بطاب����ع معم����اري  القدمي����ة 
خاص في محاله����ا ودكاكينها 
التي بقيت ش����واهد ماثلة عن 
النش����اط االقتصادي في البالد 
مبختلف جوانبه حتى ان قلب 
مدين����ة الكويت في اربعينيات 
وخمسينيات القرن املاضي كان 
يضم 50 سوقا متخصصا تعبر 
عن مس����توى وطبيعة احلركة 

االقتصادية منذ ذلك الوقت.
وقال الباح����ث والكاتب في 
التراث الكويتي محمد عبدالهادي 
جمال ل� »كونا« امس ان اسواق 
الكويت القدمية متيزت بدكاكنيها 
املرتفع����ة واملتراص����ة  غي����ر 
الداخل بخشب  واملسقوفة من 
اجلندل والباسجيل وذات ابواب 
خشبية عبارة عن )صفاكات( 
كل واحدة تنثني على االخرى 
وغالبية تلك االس����واق مغطاة 
بسقوف من )العرشان( لوقاية 
املارة من حرارة الشمس وأمطار 

الشتاء.
وأض����اف جمال ان اس����قف 
القرن  اربعينيات  االسواق في 
املاضي واملقامة من )العري(( 
ازيل����ت كله����ا واس����تبدلت ب� 
)اجلينكو احلدي����دي( للوقاية 
من مخاطر واضرار احلرائق من 
ضمن االحتياطات التي اتخذت 

اثناء احلرب العاملية الثانية.
واوضح ان االسواق سميت 
بأسماء البضائع املتداولة فيها او 
حسب املهن واحلرف التي تزاول 
فيها وكان سوق التجار املمتد من 
)تل بهيتة( وهو مرتفع مقابل 
قصر السيف شماال الى الساحة 
املقابلة ملسجد السوق يعد مركزا 
رئيسيا لتوزيع البضائع ويضم 
كبار جتار اجلملة ومستوردي 
الغذائي����ة االساس����ية  امل����واد 
كاحلب����وب واالرز والتواب����ل 
والتمور وااللبسة وغيرها من 
مواد متوينية ومنه توزع هذه 
البضائ����ع الى بقية االس����واق 

ومراكز البيع االخرى.
ان����ه كان هناك غرب  وذكر 
سوق التجار س����احة صغيرة 
تسمى املناخ كمقر إلناخة االبل 
اآلتية من بادية الكويت وصحراء 
شبه اجلزيرة العربية بينما كان 
سوق التجار يؤدي من ناحية 
اجلنوب الى ساحة صغيرة تباع 

فيها اخلضراوات بأنواعها فضال 
عن املاء ومواد العطارة ويتفرع 
منها السوق الداخلي والذي ال 

يقل اهمية عن سوق التجار.
وبني ان السوق الداخلي مثل 
سوقا رئيسيا للتجزئة تباع فيه 
مختلف السلع كاملواد الغذائية 
واالقمش����ة والل����وازم املنزلية 
الذي  البدر  ويتفرع منه سوق 
يحتوي على محالت بيع وشراء 
اللؤلؤ الى جانب باعة )البشوت( 
و)الزل( وكانت تقع في بدايته 
)قيصرية العوضي( لبيع مختلف 

انواع االقمشة املستوردة.
وقال الباحث جمال ان )سكة 
الس����اعات( كان����ت تتفرع من 
اجلانب الشرقي للسوق الداخلي 
اضافة الى سوق )الصنقر( حيث 
يتم بي����ع االرز والتمر واملواد 
التي يقبل على ش����رائها عرب 
البادية بينما كان يقع س����وق 
البنات بنهاية السوق الداخلي 
على شكل دائري حتيط بساحته 
الدكاكني م����ن كل جانب حيث 
تباع االقمشة النسائية ويتمتع 
مبدخلني اولهما من ناحية الشرق 
واالخر على سوق اللحم واشتهر 
اربعينيات وخمس����ينيات  في 
القرن املاضي بعرض االقمشة 

النسائية.
وذك����ر ان الس����احة الت����ي 
الداخلي  الس����وق  تبدأ بنهاية 
من ناحية اجلنوب وس����ميت 
بس����احة الصراريف كانت تعد 
بداية لساحة الصفاة واتخذت 

كمربط لالبل وعرض مقتنيات 
قواف����ل الصحراء م����ن بضائع 
موسمية كاالقط والفقع والصوف 
وازدادت اهمية ساحة الصفاة 
بع����د ان ضاقت س����احة املناخ 
باالبل لتصب����ح مركزا جتاريا 
حتى ما قبل حكم الشيخ مبارك 

الصباح.
واشار الى ان احلركة التجارية 
في الكويت بقيت بني شد وجذب 
الى ان جاء عهد الشيخ مبارك 
خصوصا بعد توقيعه معاهدة 
احلماية مع بريطانيا عام 1899 
البواخر بالرس����و  حيث بدأت 
الكويت  بانتظام على شواطئ 
انواع  حامل����ة معها مختل����ف 

البضائع.
واوضح انه كان لذلك االثر 
الكبي����ر ف����ي اضفاء ن����وع من 
االس����تقرار النس����بي وتوسع 
التج����اري بش����كل  النش����اط 
الف����ت وارتفع الطل����ب احمللي 
واخلارج����ي عل����ى البضائ����ع 
املستوردة فتوسعت االسواق 
وامتدت الساحات لتشمل ساحة 
الصفاة بكاملها ابتداء من ساحة 
الصراريف شماال الى موقع قصر 
نايف جنوبا ومن موقع املسيل 
)عبارة عن حفرة تتجمع فيها 
سيول االمطار( شرقا الى مقبرة 

)الدهلة( غربا.
واس����تعرض الباحث جمال 
التي بنيت في  بعض االسواق 
عهد الشيخ مبارك ومنها سوق 
اخلضرة واالسواق املتفرعة منه 

واحمليطة به والتي امتدت غربا 
الى براحة )السبعان(.

وق���ال: ».. م���ا ان جاء عهد 
الشيخ احمد اجلابر الصباح حتى 
اصبحت اسواق الكويت شبكة 
املتاج���ر املتصلة  متكاملة من 
بعضها ببعض وكانت تتميز كل 
مجموعة من الدكاكني بتخصصها 

ببيع سلعة معينة«.
القدمية  ان االس���واق  وذكر 
شهدت على مدى العهود املتعاقبة 
العديد من التوسعات واالصالحات 
والترميمات بينها بناء االسقف 
لتغطيتها من اش���عة الشمس 
واالمط���ار والغبار وكانت هذه 
االسقف عبارة عن )عرشان( من 
اجلندل والبواري قبل استبدالها 

فيما بعد بالصفيح.
واشار الى ان سوق )واجف( 
يقع قرب اجلزء اجلنوبي للشارع 
اجلديد قبل بناء هذا الش���ارع 
وميتد شماال إلى ما قبل مدخل 
سوق )الغربللي( وكان عبارة 
ع���ن أزقة ضيق���ة يجلس فيها 
الباع���ة املؤقتون لبيع مختلف 
أنواع السلع قبل ان ينتقل سوق 
)واجف( من ذلك املكان الى موقعه 
احلالي في منطق���ة الدهلة في 
النص���ف الثاني من اربعينيات 

القرن املاضي.
وبني ان سوق السالح هو احد 
اقدم االسواق الكويتية القدمية 
واش���هرها وانشئ منذ اكثر من 
مائة ع���ام لبيع الس���الح قبل 
الترخيص كاملسدسات والبنادق 

و)ام صكمة( كما كانت تصلح 
فيه االسلحة املعطلة وحتول مع 
الوقت ليصبح حاليا مركزا لبيع 
البناء والنجارة  ادوات ولوازم 

والصيد وغيرها.
وقال ان هذا السوق يقع خلف 
ساحة الصفاة من اجلهة الشمالية 
وكان السوق يضم ايضا نشاطات 
اخ���رى موازية منها بيع بيوت 

الشعر.
وعن س���وق احل���دادة قال 
الباحث جمال ان هذا الس���وق 
الواقع جنوب غربي املناخ كان 
عبارة عن عدة ازقة حتتوي عددا 
كبيرا من الدكاك���ني يقابله من 
ناحية اجلنوب الشرقي مسجد 
السوق الكبير الذي يضم حوالي 
20 الى 30 محال يقوم اصحابها 
بصنع مختلف انواع املنتجات 
واالدوات والع���دد احلديدي���ة 

لالستعماالت املختلفة.
وذكر ان سوق املعجل مت بناؤه 
اواخر االربعينيات عقب انتهاء 
احلرب العاملية الثانية وازدياد 
النش���اط التجاري في الكويت 
وانتعاش االقتصاد وانتش���ار 
محال بيع القماش في الس���وق 
الداخلي وضم هذا الس���وق 60 

دكانا ومتت ازالته عام 1962.
القدمي  وعن س���وق )املاي( 
حتدث الباحث جمال عن انه احد 
وابرز االسواق وكان مخصصا 
لبي���ع املاء ويقع قرب الكش���ك 
الشرقي الذي كان مقرا للشيخ 
مبارك الصباح في ذلك الوقت.

ووصف الطريقة التي كانت 
متبعة في تأجير الدكاكني بالسهلة 
وامليس���رة »حيث ال حاجة الى 
عقود ايجار اوما شابه بل كانت 
الكلمة كافية ويختار املؤجر احد 
احملالت ويحضر معه قفال لباب 
احملل متهيدا الستقدام بضاعته 

واستخدامه«.
اما بالنسبة لدور احلكومة 
في تنظيم االسواق ومراقبتها، 
فأش���ار الى أنها كانت حاضرة 
بصورة دائمة من خالل مراقبة 
حركة االسواق وحماية املشتري 
والبائع كما خضعت االس���واق 
لنظ���ام امني محكم بواس���طة 
النواطير اي حرس االسواق الذين 
كانوا يتواجدون بصورة دائمة 
خصوصا في ساعات الليل عندما 

تغلق احملالت ابوابها.

نادي ضباط الجيش كّرم المشاركين في الحملة

أقيم صباح امس بنادي ضباط اجليش التابع ملديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة حفل تكرمي املشاركني في 
حملة تنظيف البيئة البحرية، حيث قام فريق الغواصني من 
منتسبي القوة البحرية باجليش بتنظيف مراسي النادي من 
مخلفات احلديد املتراكمة في قاع البحر مما قد يسبب تلوثا 

بيئيا وعائقا حلركة الزوارق، وأوضح رئيس نادي ضباط 
اجليش املقدم الركن س����الم سعود اجلري أن هذه احلملة 
استمرت ملدة اسبوعني حيث أسفرت عن تنظيف املارينا 

وانتشال عدد 12 بايب حديديا متآكال من قاع البحر.
وفي ختام احلفل قام رئيس النادي بتكرمي املش����اركني 

ف����ي هذه احلملة من ضباط وضباط صف القوة البحرية، 
ونق����ل لهم حتيات وش����كر رئيس األركان عل����ى ما قاموا 
به من جهود وعمل للمحافظة على نظافة مراس����ي نادي 
الضباط وحثهم على املزيد من العمل واجلهد  الذي يصب 

في مصلحة بلدنا.

نقيب الصحافة اللبنانية 
زار جمعية الصحافيين

اس���تقبل رئيس جمعية 
الصحافيني أحم���د بهبهاني 
وأمني الس���ر الع���ام فيصل 
القناع���ي وأم���ني الصندوق 
عدنان الراشد وعضو مجلس 
اإلدارة جاس���م كم���ال مبقر 
جمعي���ة الصحافيني، محمد 
البعلبكي نقي���ب الصحافة 
اللبنانية وإلياس عون أمني 
النقاب���ة وإبراهيم  صندوق 
النقابة  خ���وري مستش���ار 
بحضور بع���ض من أعضاء 

اجلمعية العمومية.

»الشباب والرياضة«: استمرار التوعية بأخطار المخدرات 
اكد املنسق العام لبرنامج عمل احلكومة للحملة 
التوعوية للوقاية من مضار املخدرات نوري الهذال 
ان برنام���ج احلكومة حول هذا املوضوع يس���ير 
بص���ورة ايجابية من اجل تكريس اجلهود ما بني 
الهيئة وجميع الوزارات املعنية حملاربة هذه اآلفة 
التي تستهدف الشباب بصورة خاصة واملجتمع 
بصورة عامة. وقال الهذال عقب االجتماع االخير 
للجنة برئاسة جاسم يعقوب � نائب املدير العام 
لشؤون الشباب في الهيئة والذي عقد مبقر الهيئة 

العامة للشباب والرياضة انه مت وضع اخلطة العامة 
لهذه احلملة بالتعامل مع وزارة التربية من خالل 
احملاضرات التي يت���م إلقاؤها ووضع التصورات 
للمناسبة الستمرار احلملة العتماد اخلطاب غير 
املباش���ر مع شريحة الش���باب لتكون البداية مع 
البوابة الرئيس���ية وهي التدخني، مشيرا الى انه 
مت االتفاق مع اللجن���ة الوطنية ملكافحة التدخني 
ملخاطبة الطيران املدني وبوابات الس���فر لوضع 

آلية عمل مشتركة فاعلة.

محمد الخالدي
اكد رئيس اجلمعية اخلليجية 
للصحافة وحرية االعالم بالكويت 
)غاب اف ام( د.بدر اخلضري ان 
ميثاق كوغر للصحافة واالعالم 
اخلليجي هو اول ميثاق اعالمي 
وصحاف���ي خليجي، انطلق���ت 
»غ���اب اف ام« في صياغته من 
كونها مؤسسة ومنظمة اعالمية 
دولي���ة ذات طبيع���ة وهوية 
خليجية، ليكون منطلقا واساسا 
املدرس���ة  ومنهاج�����ا لقواع�د 
االعالمية اخلليجية التي اسستها 
»غ���اب اف ام«، موضحا ان هذا 
امليثاق هو خالصة لرؤى اعالمية 
مس���تمدة من الواقع السياسي 

والديني واالجتماعي اخلليجي 
وال���ذي في النهاي���ة يعبر عن 
الهوية اخلليجية ويحدد مفهوم 

الصحافة والرس���الة االعالمية 
وواجبات الصحافي اخلليجي 
بعيدا ع���ن الهوي���ة واالجندة 
الغربية والتي كيفت لتناسب 
وضع وهوية املجتمعات الغربية 
وليس العربية، مؤكدا انه ستتم 
تسمية اعضاء فرعني جديدين 
ل� »غ���اب اف ام« ف���ي دولتني 
خليجيتني سيعلنهما االمني العام 
ل� »غ���اب اف ام« ثامر الدخيل 

قريبا.
وقال د.اخلضري في تصريح 
صحافي ان امليثاق يحتوي على 
س���تة بنود حتدد في مجملها 
فلس���فة االع���الم واالعالم���ي 

اخلليجي.

د.بدر اخلضري

الخضري: ميثاق »كوغر« للصحافة يمثل 
أسس المدرسة اإلعالمية الخليجية

أحمد بهبهاني وفيصل القناعي وعدنان الراشد وجاسم كمال مع محمد البعلبكي وإلياس عون وإبراهيم خوري واحلضور في اللقاء

سوق الغربللي القدمي

صدقي يحاضر عن الحفاظ على »التراث«
ضمن املوس����م الثقافي السادس عشر لدار اآلثار 
االسالمية 2011/2010 تستضيف الدار د.أحمد صدقي 
مدير التنمية في مؤسس����ة مدرار إلدارة التنمية في 
ج����دة باململكة العربية الس����عودية إللقاء محاضرة 
باللغة االجنليزية بعنوان »احلفاظ على التراث« وذلك 
مس����اء االثنني املوافق 24 يناير 2011 مبنطقة حولي 
التعليمية »مركز امليدان الثقافي« في متام الس����اعة 
السابعة مساء. وتطرح احملاضرة تطور فكرة احلفاظ 
على اإلرث املعماري في اطار من احلنني الى املاضي، 
ودعوة الحياء التاريخ خالل فترة رومانسية تراوحت 
ما بني القرن التاس����ع عشر وبداية القرن العشرين. 

وجتل����ى ذلك في دعوة املعم����اري فيوليت لو دويك 
للحفاظ على االساليب الفنية في القرن ال19 ونتيجة 
لكثرة األبحاث في هذا الصدد تزايد الوعي باجلوانب 
املسؤولة عن التغيير من أجل احلفاظ على املناطق 
التاريخية، والنظر إلي����ه باعتباره ظاهرة حضرية 
ش����املة. ومن هنا تغيرت املعاجل����ة األولى للحفاظ 
على االرث املعماري والتي كانت تعتمد على احلنني 
للماضي ومجرد ترمي����م املباني االثرية، الى اهتمام 
باحلفاظ على املنطقة االثري����ة. وتناقش احملاضرة 
تط����ور االهتمام باحلفاظ عل����ى املناطق االثرية الى 

دعوة اشمل لتعريف املناطق التاريخية.


