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أعلنت عن افتتاح كشك مبارك نهاية الجاري برعاية صاحب السمو

أمثال األحمد لمنتقدي لجنة االحتفاالت: فرحة الكويتيين تعكس النجاح وال ُتقّدر بثمن

 دارين العلي
العمل  أكدت رئيس���ة مركز 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
الدميوقراطية  الكويت منبع  ان 
واحلرية التي جتلت منذ القدم 
في كشك الشيخ مبارك، حيث كان 
يجتمع مع أهل الكويت ويستمع 
ملشاكلهم وآرائهم، ويحرص على 

مناقشتها وايجاد احللول لها.
وأعربت خالل املؤمتر الصحافي 
ال���ذي عقد صب���اح أمس مقابل 
كشك مبارك في املباركية لالعالن 
عن انته���اء ترميمه والتحضير 
الفتتاحه نهاية الش���هر اجلاري 
حتت رعاي���ة وحضور صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد، ع���ن فخرها واعتزازها 
التي تتمتع بها  بالدميوقراطية 
الكويت منذ القدم ألنها ذات أسس 
وجذور تطورت مع الزمن مرورا 
بالدستور والقوانني التي تكفلها 
وصوال الى االفضل الذي نتمنى 
أن يستمر ويدوم نحو مزيد من 

التقدم والتطور«.
وأعلنت الش���يخة أمثال عن 
الش���هر  الكش���ك نهاية  افتتاح 
اجلاري برعاية صاحب السمو 
األمير، الفتة الى الدور املهم الذي 
الكويت، وكذلك  لعبته بلدي���ة 
املجلس الوطني للفنون واآلداب 
في نقل صورة الكويت القدمية 
عبر إعادة تأهي���ل وترميم هذا 
الكشك بسواعد كويتية خالصة 
من األبناء والبنات في املجلس 

الوطني.
ولفتت الى التعاون مع البلدية 
واملجلس إلعادة املسميات القدمية 
لالسواق احمللية بخبرة باحثني 
بالتراث الوطني ممن يستطيعون 
حتديد املسميات القدمية لالسواق 
والس���احات وإعادة اطالق هذه 
االسماء عليها بهدف احياء التراث 

الكويتي.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
االنتق���ادات التي وجهت للجنة 
الوطنية إلحياء االحتفاالت بهذا 

الكويتي أنور الرفاعي، الفتا الى 
ان عمل الفريق يختص باحملافظة 
على ما هو موروث والعمل على 
توصيل املعلومة الصحيحة حوله 
للجهات التي تطلبها، الفتا الى 
التعاون م����ع البلدية واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
في جتميع قطع أثرية ومستندات 
عن تاريخ الكويت بكميات كبيرة 
س����يتم إظهاره����ا للجمهور في 

مناسبات قريبة.
وعن كشك مبارك قال انه مت 
تأسيسه عام 1897 وسيعود الى 
مكانته وس���ابق عهده من خالل 
املجل���س الوطني وس���يتم فيه 
عرض ما لدى الفريق من مقتنيات 

أصيلة ووثائق وقطع أثرية.
ومتن���ى الرفاع���ي على كل 
ش���خص ميتلك اي قطع اثرية 
او يع���رف ب���أي موق���ع اثري 
اب���الغ الفريق للقي���ام بالالزم 
للمحافظ���ة عليها، الفتا الى ان 
االجت���اه اليوم هو إعادة إحياء 
امل���وروث احمللي ألن حضارات 
الدول تقاس بتراثها، الفتا الى 
ان فريق املوروث في مركز العمل 
التطوعي س���يقوم بإظهار عدد 
كبير من هذه املقتنيات املوجودة 
لديه بتوجيهات من الش���يخة 
أمثال األحمد في مناسبات عديدة 

مقبلة.

مجلس أمة مصغر

وب���دوره حت���دث الباح���ث 
واملؤرخ خال���د اخللف، عن ان 
كش���ك مبارك قد بني بعد مرور 
س���نة على تولي الشيخ مبارك 
الصباح مقالي���د اإلمارة ليكون 
مبثابة مجلس أمة مصغر يقصده 
الشيخ مبارك يوميا من بعد صالة 
الفجر وحتى ما قبل صالة الظهر 
ليستقبل فيه جميع أهالي الكويت 
ليس���تمع الى آرائهم ومشاكلهم 
وخالفاتهم ويحاول حلها الفتا 
الى ان الكشك »جزء غال جدا من 

تراث الكويت الغالية«.

العام بسبب التفاوت بني حجم 
املبالغ التي صرفت وطريقة العمل 
والتنظيم قالت الش���يخة أمثال 
»ردي على هذه االنتقادات هو رد 
أهل الكويت بفرحتهم ووناستهم 
التي تساوي ماليني الدنيا، ففرحة 
أهل الكويت هي النجاح وال تقاس 
بثمن فما عانوه وما قاموا به منذ 
أيام االحتالل حتى اآلن ال ميكن 

أن يقاس بثمن«.

»البلدية« ومشاريع إعادة التأهيل

من جهته، حت���دث عن دور 
البلدية في اعادة تأهيل الكشك 
مدير مش���روع جتميل وتطوير 
العاصمة م.حمود الضاعن، مشيرا 
الى قيام البلدية بإعادة تأسيس 
الساحة املقابلة للكشك وتبديل 
البنية التحتية لها ورصف أرض 
القدمية بالغرانيت،  االس���واق 
ووضع مظالت جديدة مبواصفات 
انارة  الى  متطورة، باالضاف���ة 
جديدة بفوانيس مشابهة للتي 
كانت تستخدم في املاضي ومقاعد 
جديدة مبواصفات مميزة، الفتا 

أزال جميع احمل���الت املوجودة 
فيه والقواطع التي اس���تخدمت 
لفص���ل احمل���الت وإزالة جميع 
اإلضافات على املبنى وتنظيفه 
بالكامل، حيث أتت بعدها عملية 
إعادة املعاجل���ة وتثبيت الطني 
مع احملاولة وبقدر اإلمكان إعادة 
إحياء الروح التي كانت موجودة 
في املبنى واحملافظة على األشياء 
األساس���ية التي كانت موجودة 

فيه منذ إنشائه.
وأوضح ان الكش���ك سيكون 
مبثابة معرض لألدوات التراثية 
األصيل���ة القدمية، الفتا الى انه 
ستكون هناك شاشة عرض لألفالم 
الكويت  الوثائقية ع���ن تاريخ 
القدمي، باالضافة الى عرض أدوات 
من صيدلية الكويت القدمية وهي 
الصيدلية اإلسالمية، باالضافة 
الى مكتبة ستضم كتبا تتحدث 

عن الشيخ مبارك ومآثره.

الموروث الكويتي

أما دور مركز العمل التطوعي 
فتناوله رئيس فريق املوروث 

الى انشاء اشتراك كهرباء حتت 
االرض وأجه���زة اطفاء ملكافحة 

أي احتراق.
ولفت ال���ى ان البلدية تقوم 
بتجهيز االس���واق القدمية لكي 
تصبح مزارا س���ياحيا، مشيرا 
الى عدة مشاريع في هذا الشأن 
بداية من سوق املناخ حتى حديقة 
البلدية، معلنا عن افتتاح ساحة 
مسجد بن بحر التي تضم نافورة 
راقصة ومظالت وألعابا لالطفال 

خالل شهرين.
وأشار الى توقيع عقد إلنشاء 
وترميم س���وق احلرمي وساحة 
الصفاة وإنش���اء ممر مشاة بني 
ساحة بن بحر وساحة الصفاة 
وتنفيذ مطاعم على الطراز القدمي 
واحلديث أيض���ا لتلبية جميع 
االذواق بهدف جعل املنطقة مزارا 

سياحيا مهما.

مبنى تاريخي

أما األمني العام للمجلس الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة، فقال ان كشك مبارك من 

حال أجنزت حجم االهتمام الكبير 
بكونها مركزا للمدينة.

وحتدث عن وضع برامج عديدة 
الكشك الجتذاب  لالس����تفادة من 
جميع األطياف للتعرف على التراث 
الكويتي ابتداء من االفتتاح مرورا 
باألنشطة الدائمة كاملعرض الدائم 
الذي س����يضم الصيدلية والبريد 
وصوال ال����ى األنش����طة املتفرقة 
األخرى التي تخدم إحياء التراث.

معرض للتراث

وع����ن دور املجل����س الوطني 
للثقاف����ة والفن����ون واآلداب في 
عملية إعادة التأهيل حتدث رئيس 
التوثيق واملتابعة للمباني  قسم 
التاريخي����ة عبداهلل البيش����ي ان 
الترميم لكشك  إعادة  العمل على 
مبارك بدأ في أوائل العام املاضي 
بجمع املعلومات التاريخية، حيث 
مت تسلم املوقع دون مخططات بعد 
ان مت تغييره بالكامل من الداخل 
وتقسيمه حملالت صغيرة متنوعة 

األنشطة.
وأش���ار ال���ى ان املجلس قد 

املباني التاريخية ذات القيمة العالية 
التي حاول املجلس نزع ملكيتها 
وباعه����ا له منذ ع����ام 1998 وذلك 
لقيمت����ه العالية ومت ذلك بضغط 
من الشيخة أمثال ومت تنفيذ العمل 
والترميم بفترة قياسية ال تتجاوز 

ال� 6 أشهر.

ولف����ت الى ان مكان الكش����ك 
سيشكل مركز املدينة، مشيرا الى 
عملية تطوير مواقع وإعادة تأهيلها 
وترميمها لتكون جاذبة ألهل الكويت 
وشبابها ممن ال يعرفون قيمة هذه 
األماكن التاريخية، مؤكدا وجود عدة 
تصورات لكيفية تطوير املنطقة في 

البيشي: كشك مبارك سيكون بمنزلة معرض لألدوات التراثية األصيلةالضاعن: »البلدية« تجّهز األس�واق القديمة لكي تصبح مزارًا س�ياحيًا

العمل جار على قدم وساق الفتتاح كشك مبارك نهاية اجلاري

جانب من املؤمتر الصحافي

الشيخة أمثال األحمد تتحدث إلى الصحافيني


