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الشيخ عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل، في زيارة للحديقة ويبدو الشيخ جابر العبداهللسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد متجوال في حديقة »سلوى« املدخل الرئيسي حلديقة »سلوى«

.. ومداعبا أحد الطيور الشيخ جابر العبداهلل يطعم زرافة في احلديقة

أنشأها الشيخ جابر العبداهلل بداية الخمسينيات وضمت 55 نوعًا من الحيوانات المستوردة من دول مختلفة

»سلوى« جسدت تحويل الحلم إلى حقيقة كأول حديقة حيوان في الخليج

حديقة سلوى لقيت تقديرا وإعجابا 
من كثير من كبار الشخصيات عبروا 
عنه بإهداء الشيخ جابر العبداهلل 
بعض احليوانات النادرة واألصيلة 
لتنضم إلى حيوانات احلديقة ومن 
هذه اإلهداءات القيمة حصان عربي 
أصيل اهدي إليه من أمير الكويت 
آنذاك صاحب السمو الشيخ عبداهلل 
الس����الم الصباح )1950 - 1965( 
وكان قد اهدي إليه من امللك فيصل 
الثاني ملك العراق آنذاك. وأكدت 
ان الش����يخ جابر كان يعتز بهذا 
احلصان الذي عزز إسطبل اخليل 
في احلديقة كذلك اهدي إليه فرس 
عربي أصيل من سمو األمير طالل 
بن عبدالعزيز بجانب غيرها من 
اخليول العربية التي كانت تتميز 
بساللتها األصيلة، مضيفة ان من 
االهداءات التي وصلت الى احلديقة 
من سمو األمير طالل بن عبدالعزيز 
مجموعة من حيوان املها العربي 
الن����ادر جدا في ذل����ك الوقت وقد 
أهدى الشيخ جابر هذه املجموعة 
فيما بعد إلى جمعية احملافظة على 
احليوانات الفطرية في لندن وكان 
الشيخ جابر احد املؤسسيني الذين 
ش����كلوا النواة األساسية للقطيع 
العاملي للمها العربي لوضعها في 
محميات لتتكاث����ر حماية لها من 

االنقراض.
وأش����ارت الى انه عندما قرر 

الشيخ جابر إغالق حديقة سلوى 
أهدى جميع خيوله الى أمير البحرين 
آنذاك صاحب السمو الشيخ عيسى 
بن سلمان آل خليفة )1961 - 2000( 
كما أهدى في خمس����ينيات القرن 
املاضي ال����ى حديقة بغداد أنواعا 
مختلفة مس����اهمة في استكمالها 
ونسق واش����رف على عملية نقل 
تلك احليوانات إلى العراق الشيخ 

سالم احملمد الصباح.
وذكرت انه في عام 1965 وبعد 
مرور أكثر من عشر سنوات على 
إنش����اء حديقة سلوى بدأ الشيخ 
جاب����ر يفكر في إغ����الق احلديقة 
بسبب املد السكاني الذي زحف إلى 
املنطقة ولقيام احلكومة باالستعداد 
إلنشاء حديقة العمرية وهي أول 
حديقة حيوان حكومية في الكويت 
فأه����دى مجموعه م����ن حيوانات 
حديقة سلوى الى حديقة العمرية 
لتكون نواة إلنش����ائها، وأضافت 
انه بعد إنشاء حديقة العمرية في 
عام 1968 دعا خالد الصالح وزير 
األش����غال آنذاك الشيخ جابر الى 
زيارة احلديقة ومشاهدة احليوانات 
التي أهداها إليها واالطمئنان على 
س����المتها والعناية بها في مقرها 
اجلديد وميك����ن ملن يزور حديقة 
العمرية اليوم ان يرى في مدخلها 
توثيق اهداء الشيخ جابر ملجموعة 

من احليوانات.

الباحثة في تاريخ  اس����تهلت 
الش����يخة منى  الكويت املصورة 
اجلابر العب����داهلل كتابها »حديقة 
سلوى« وهي أول حديقة حيوان 
في الكويت ومنطقة اخلليج العربي 
بالتأكيد عل����ى ان احللم ميكن ان 
يصبح واقعا وأن إنشاء احلديقة 
وسط الصحراء في اخلمسينيات 
من القرن املاضي وفي تلك الظروف 
الصعبة وبإمكانات بسيطة دليل 
وشاهد على ان اخليال واملستحيل 
من السهل ان يصبحا حقيقة بالعمل 

واإلرادة.
وعن هذا الكتاب الذي يتضمن 
معلوم����ات وصورا تنش����ر ألول 
مرة من مجموعتها اخلاصة قالت 
الشيخة منى اجلابر ل� »كونا« أمس 
ان حديقة سلوى أسسها الشيخ 
جابر العبداهلل في عام 1954 وأطلق 
عليها اسم »س����لوى« نسبة إلى 

التسلية والترفيه.
وأضافت ان إنشاء احلديقة مت 
في ارض فضاء لم يكن لها اسم في 
ذلك الوقت ومت استيراد احليوانات 
لها من الهند ودول أفريقيا ومصر 
وقد ضمت اس����طبال من اخليول 
العربية األصلية وأكثر من 55 نوعا 
من احليوانات املختلفة والنادرة 
منها األس����ود والنمور والزرافات 
والدببة والغزالن والوعول وكالب 
الصيد واألبقار واألغنام والقردة 

والضباعة واألرانب والسالحف إلى 
جانب الطيور بأنواعها كالصقور 
والنسور واحلمام والنعام والبط 
والبج����ع والفالمنجو واحلبارى 

والقطا والطاووس وغيرها.
وأش����ارت إلى ان الشيخ جابر 
العبداهلل اجلابر كان منذ صغره 
شغوفا بالزراعة وتربية احليوانات 
متأثرا بذلك بوالده الشيخ عبداهلل 

اجلابر الصباح.
وذكرت الشيخة منى اجلابر انه 
في عام 1944 سافر والدها إلى مصر 
للدراسة ضمن الطلبة املبعوثني في 
ثاني بعثة دراسية أرسلتها الكويت 
إلى مصر وكان اصغر املبعوثني 
س����نا وفي مصر التحق مبدرسة 
»االورمان« النموذجية القريبة من 
حديقة احليوان في اجليزة وكانت 
اكبر احلدائق وأشهرها في الشرق 

األوسط.
وقالت ان الشيخ جابر العبداهلل 
عزم في نفس����ه على ان يأتي إلى 
الكويت مبثل تلك احليوانات التي 
يراه����ا وببعض من القائمني على 
حديق����ة مصر وفي عام 1954 عاد 
إلى الكويت بعد ان أمت دراس����ته 
التي استكملها في بريطانيا وبدأ 
أمنيته  في تنفيذ حلمه وحتقيق 
فتملك مساحة من األرض الفضاء 
في منطقه خالية كان تقع جنوب 
منطقة الرميثي����ة في ذلك الوقت 

والتي لم يكن فيها آنذاك اال بعض 
شجيرات وعدد قليل جدا من املنازل. 
وأضاف����ت انه لم يكن في املنطقة 
التي اختارها م����اء أو كهرباء وال 
طرق معبدة وفي مثل هذه الظروف 
الصعبة بدأ الشيخ جابر العبداهلل 
في تنفيذ خطته لتخضير أرضه 
وزراعة األشجار وكانت املياه تنقل 
في صهاريج محمولة على السيارات 
فكان يبذل جهودا كبيرة ونفقات 

كثيرة لتوفير بيئة طبيعية صاحلة 
لتربية احليوانات.

ان����ه بعد ان جنح  وأوضحت 
في تخضير األرض اخذ في بناء 
أقفاص للحيوانات حسب اخلطة 
التي وضعها جلل����ب احليوانات 
من اخل����ارج واخت����ار للحديقة 
اسم »سلوى« نسبة الى التسلية 
والترفيه ليجد فيها أبناء الكويت 
راحة م����ن التع����ب وخالصا من 

امللل فق����د فتحها للجمهور مجانا 
وخصص ي����وم اخلميس لزيارة 
امل����دارس وي����وم اجلمعة  طالب 
لزي����ارة العائالت كم����ا كانت من 
املهمة لزي����ارة ضيوف  املعال����م 
الكويت الرسميني وحكامها وكان 
الشيخ جابر العبداهلل موفقا عندما 
سمى احلديقة التي انشأها »حديقة 
سلوى« فهو اسم يتوافق مع غايته 
وهدفه النبيل الذي من اجله انشأها. 

وبينت انه مع املد السكاني وتقسيم 
املناطق احلديثة في الكويت سميت 
املنطقة التي كان����ت بها احلديقة 
وما حوله����ا وقريبة منها منطقة 
سلوى نس����بة الى حديقة سلوى 
التي عرفت واش����تهرت فيها تلك 
النائية في اخلمسينيات  املنطقة 
من القرن العش����رين والتي كانت 

مبعث الترفيه والتسلية.
وقالت الشيخة منى اجلابر ان 

عبدالمولى: تأسيس مجلس استشاري
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يضم نخبة من القيادات والخبرات الكويتية المتميزة من جميع القطاعات

جمال شهاب

فارعة السقاف

د.هشام الوقيان

د.أحمد  بشارة

د.غامن النجار

الشيخة حصة الصباح

عبداحملسن جمال

د.يوسف اإلبراهيم

د.سعد البراك

كل اعضاء املجلس الذين تفضلوا 
مشكورين باملوافقة على املساهمة 
التطوعية لتقدمي آرائهم وخبراتهم 
البرنامج على  الكبيرة ملساعدة 
حتقيق انسجام اكبر من تطلعات 

التنمية في البالد.
ويضم املجلس االستش����اري 
لبرنامج االمم املتحدة االمنائي كال 

من الشخصيات التالية:
د.أحمد بش����ارة � األمني العام 
الوطنية لالس����تخدامات  للجنة 
النووية، جمال  السلمية للطاقة 
شهاب وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل األسبق، الشيخة حصة 
الصباح � املدير العام لدار اآلثار 
اإلسالمية، د.سعد البراك الرئيس 
التنفيذي لشركة زين السعودية، 
د.عبداحملسن جمال � عضو مجلس 
األمة السابق، د.غامن النجار � أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة الكويت، 
فارعة السقاف � الرئيس التنفيذي 
ل� »لوياك«، د.هشام الوقيان � نائب 
الكويت  العام لصن����دوق  املدير 
للتنمية االقتصادية، د.يوس����ف 
اإلبراهيم � املستشار في الديوان 
املالية والتربية  االميري ووزير 

السابق.

وهو ان تكون برامجه ومشاريعه 
تستهدف إحداث تغيير ملموس في 
حياة الناس وبالذات في مجاالت 
التنمية البشرية كالصحة والتعليم 
والثقاف����ة واآلداب وتأكيد الدور 
الريادي للقطاع اخلاص ليؤدي 
دوره احملوري ف����ي التنمية من 
خالل برامج املسؤولية االجتماعية 

التي ينفذها هذا القطاع.
واش����ار عبداملول����ى ال����ى أن 
اخلط����ة التنفيذي����ة للبرنام����ج 
الوطن����ي للتعاون ب����ني حكومة 
الكوي����ت وبرنامج االمم املتحدة 
اإلمنائ����ي لألع����وام 2013/2009 
ق����د اعدت بالتع����اون مع االمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية وقد سبقتها مسوحات 
الحتياجات الكويت من املساعدة 
الفنية في مجاالت التنمية البشرية 
وتتضمن اخلطة عددا من البرامج 
واملشروعات التي تلبي احتياجات 
عدد من املؤسس����ات احلكومية 
ومنظمات املجتمع املدني وقطاعات 
املرأة والشباب والبيئة وغيرها، 
وهي جميعا تنفذ مراعية تطلعات 
اخلطة االمنائية للكويت وأهدافها 
وبرامجها. كما ش����كر عبداملولى 

ومنظمات املجتمع املدني ومديرو 
املؤسسات املالية والتنموية مع 
التمازج الواسع  االخذ باالعتبار 
للقدرات واخلبرات التي يتطلبها 
املجلس. وأكمل عبداملولى بقوله 
إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
يسعى  من خالل إنشاء هذا النوع 
من املجالس في بعض البلدان التي 
يعمل بها الى االسترش����اد بآراء 
اصحاب اخلب����رة واالختصاص 
واملعرف����ة باحتياج����ات بلدانهم 
وتطلعاتها محققا بذلك أهم أهداف 
املتح����دة اإلمنائي  برنامج االمم 

أعلن برنام����ج األمم املتحدة 
اإلمنائي في الكويت عن تأسيس 
املجلس االستش����اري للبرنامج 
الذي يضم ف����ي عضويته نخبة 
من القيادات واخلبرات الكويتية 
املمي����زة م����ن جمي����ع قطاعات 

املجتمع.
وقال د.آدم عبداملولى، املنسق 
املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم 
لبرنام����ج األمم املتحدة اإلمنائي 
الكويت ان تأسيس املجلس  في 
االستش����اري يهدف ال����ى ايجاد 
انسجام أكبر بني تطلعات البرنامج 
الوطن����ي للتعاون ب����ني الكويت 
وبرنام����ج االمم املتحدة اإلمنائي 
وبال����ذات في مج����االت التنمية 
البشرية. وأضاف عبداملولى أن 
املجل����س هيئة مس����تقلة يعمل 
التطوع  اعضاؤها على س����بيل 
وبصفته����م الش����خصية لتقدمي 
النصح واإلرشاد للممثل  املقيم 
والبرنامج بن����اء على معرفتهم 
الكويت وقضاياها، وقال  بواقع 
عبداملولى ان اختيار االعضاء جاء 
بحيث ميثلون اوسع فئات املجتمع 
الكويتي مبا ف����ي ذلك القطاعان 
القرار  العام واخل����اص وصناع 


