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تواصل »مهندسون بال حدود ـ 
الكويت« عملها إلمتام تنفيذ مبادرتها 
بالتعاون مع بلدية الكويت، وذلك 
بعــد أن قام املجلس البلدي بإحالة 
املبادرة الى اجلهاز التنفيذي، وقد 
رحب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
املنفوحي باملبادرة خالل استقباله 
رئيســة »مهندســون بــال حدود« 

م.زينب القراشي مؤخرا.
وقالت القراشي لـ»األنباء«: تقوم 
املبادرة على تطوير السوق وجعله 
معلما تراثيا ميكن أن يســاهم في 
تنشيط احلركة االقتصادية مبنطقة 
املباركية احمليطة به، كما سيساهم 
فــي احلفــاظ علــى تــراث املنطقة 
وترسيخ أهمية دور املرأة الكويتية 
اجتماعيا واقتصاديا، ويساهم أيضا 
في تدعم متكينها وفقا ملصطلحاتنا 
املعاصرة كما خلق لها كيانا اقتصاديا 
مميزا في الســابق. التقرير التالي 
يلقي الضوء على اجلوانبـ  الفنية 

الهندسية للمشروع.

هدف املشروع
٭  إعــادة إحياء التــراث املعماري 

الكويتي.
٭ التحفيز علــى اإلبداع وحتقيق 

فرص التنمية االقتصادية.
٭ التعزيز من قدرة ريادة األعمال 
لتوفير الرخــاء االقتصادي للمرأة 

الكويتية.
٭ زيــادة مشــاركة املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد 

احمللي للكويت.
٭ إنعــاش الســياحة االقتصادية 
باعتبارا أن املنطقة جاذبة للسياحة.
عكس صورة مشــرفة للكويت 
من حيث اهتمامها بتحقيق العدالة 

االقتصادية للمرأة.

الوضع احلالي
كمــا هــو معلوم أنــه مت رصف 
البســطات التي يتضمنها السوق، 
وهذه البسطات حاليا غير مستغلة 
وشــاغرة بينما حتــط بها احملالت 
مــن اجلانبني، وأما أبعاد البســطة 
الواحدة حاليا فهي ١.3 × ٢ متر، ومت 
جمع كل 4 بســطات لتكون جزيرة 

واحدة )بلوكا واحدا( ضمن السوق. 
وهناك عوائق تشــغيلية يواجهها 
اجلهــاز التنفيذي تتمثل في الئحة 
األســواق العامة التــي حتتاج الى 
تعديل مبزايا ومواصفات املستغلني 
واملشغلني لهذه األسواق، وهو أمر 
تقــوم عليــه حاليا بلديــة الكويت 
ويتضمنه مقترح »مهندســون بال 

حدود ـ الكويت«.

تصميم جديد للسوق
عمــل املصمم علــى األخذ بعني 
االعتبار عنــد وضع تصميم جديد 

للسوق النقاط الرئيسية التالية:
٭ التصميم بطريقة مواكبة للعصر 
مع احلفاظ على التــراث املعماري 

الكويتي.
٭ إعادة استخدام العناصر املوجودة 

لتحقيق التنمية املستدامة.
٭ احلــرص علــى توفيــر فــرص 

متساوية جلميع املستخدمني.
٭ توفير أماكن تخزين ال تؤثر على 
الشــكل اجلمالي وســهولة احلركة 

في السوق.
ويتضمن تصميم البسطة اجلديد 
3 أجزاء رئيسية األول وضع »لوحات 
إرشادية« عليها رقم اجلناح من شأنها 
تسهيل الوصول إلى جناح البائعة 
لتتمكن من وصفه للزبائن من خالل 
الوسائل اإلعالنية وقنوات التواصل 
االجتماعي احلديثة املختلفة، وتوفير 

مساحة عرض للبضائع بحيث تكون 
واسعة لعرض أكبر عدد من السلع 
وبشكل مرتب يجذب الزبائن للجناح، 
كما يوفر وحدة تخزين محددة متكن 
البائعة من وضع باقي بضاعتها بدال 
عن وضعها بشكل متكدس يصعب 
مــن احلركة داخل اجلنــاح، كما أن 
الوضع اجلديد للبسطات أو األجنحة 
اجلديدة مصمم بطريقة ذكية تسهل 
على كل من البائعة واملشتري سهولة 
عملية الوصول والبيع، فالبائعة مع 
التصميم اجلديد أصبح لها فرصة 
متســاوية مع البائعــات األخريات 
لتتمكن من استقبال الزبائن من 3 
جهات مختلفة، أما املشتري فأصبحت 
حركته أكثر سهولة للتنقل من جناح 
إلى اآلخر بكل أريحية بني املمرات.

حلول التهوية والتبريد املقترحة
يحــدد املصمم عدداً مــن أنواع 
التــي ميكــن  التبريــد والتهويــة 

استخدامها وهي:
٭ التبريد التبخيري )صحراوي(: 
وهــو آلية تبريد الهــواء من خالل 
تبخــر امليــاه، وتختلــف طريقــة 
التبخــري عــن أنظمــة  التبريــد 
التكييف امليكانيكية التي تعتمد على 
الضغط البخاري أو دورات التبريد 
االمتصاصي. وفي املناخات اجلافة 
والقاحلــة تكون تكلفة وتشــغيل 
أنظمة التبريد التبخري أقل بكثير 

مــن أجهــزة التكييــف أو التبريد 
امليكانيكية مبا يساوي 8٠%. وميكن 
أن يكون مباشرا يستخدم خلفض 
درجة احلرارة من الهواء عن طريقة 
استخدام احلرارة الكامنة للتبخر، 
وتغيير املاء السائل إلى بخار ماء، 
ويتم هنا تغير الهواء اجلاف احلار 
الى الهواء الرطب البارد، وتستخدم 
هنــا احلرارة املوجــودة في الهواء 
اخلارجي لتبخير املياه، وللتكييف 
املباشرة فوائد منها أنه أقل تعقيدا 
وأقل تكلفة لكنه غير مناسب ملناطق 

الرطوبة املرتفعة.
كما ميكن التبريد التبخيري أن 
يكون غير مباشر مماثلة لسابقتها 
املباشــرة لكن تظهر خاللها بعض 
أنــواع مؤثرات االنتقــال احلراري 
ويتم فيها تبريد الهواء الرطب بعدم 
االتصال املباشر مع البيئة احمليطة 
املكيفة وهــو أكثر جدوى في بيئة 

الرطوبة العالية.
٭ التبريد بانضغاط البخار البخار 

:Vapor Compression
.Radiant Cooling ٭ التبريد باإلشعاع

ضوابط لتشغيل السوق
نظرا لطبيعة الســوق اخلاصة 
والرتباطه بتاريخ املرأة الكويتية فقد 
تضمن بابا خاصا لضوابط وتشغيل 

السوق وأهمها:
البســطات  أن تكــون أســعار 

)األجنحة( رمزية )١٢٠، ١٠٠ دينار 
شهريا(.

٭ عدم تأجير املســاحة للشخص 
نفسه ملدة تتجاوز الست شهور في 
السنة الواحدة حتى تعطى الفرصة 

ألكبر عدد من املستفيدين
٭ وضــع آلية تلزم املؤجر باتباع 
الضوابط وفي حال عدم التزامه ال 

يتم التجديد.
٭ إمكانية استخدام األجنحة لفترات 
محــددة خــالل الســنة كمعارض 

موسمية متنوعة.
٭ حتديد أنواع األنشطة التجارية 
املسموح مزاولتها في األجنحة مع 
حتديد أنواع السلع املسموح بيعها 

والتي تخص املرأة واألسرة.

الئحة األسواق العامة
تنص الئحة األسواق العامة في 
بلدية الكويت )قرار رقم ٢٠٠6١5١(، 
ووفق البند الثاني من املادة اخلامسة 
للقــرار علــى »أال يكون املخصص 
له موظفا عامــا بالدولة أو من في 
حكمــه«، ولهذا فإنــه ن الضرورة 
مبكان وتوسيع باب املشاركة يحتاج 
األمر أيضا الى عمل تعديل على البند 
)الثاني( من الئحة األسواق العامة 
فيما يخص ســوق احلرمي بحيث 
يتم تخصيص عدد من البســطات 
»نظــام الكوتــا« لدعــم املوظفــني 
أصحاب املشــاريع الصغيرة على 
سبيل املثال وليس احلصر، والبلدية 
تقوم حاليا بدراسة ووضع تعديل 
هذه االشــتراطات لالئحة األسواق 

العامة.
كمــا يتضمــن البنــد الســابع 
عشــر مــن البــاب األول املتعلق 
باألحكام العامــة »أن يقدم طالب 
التخصيص شهادة من التأمينات 
االجتماعية تفيد أنه غير مسجل 
بها وال يتقاضى معاشا تقاعديا«، 
ولهذا البد أيضا من تعديل الئحة 
األسواق العامة فيما يخص سوق 
احلرمي بحيــث تتمكن املواطنات 
الالتي يتلقني مساعدات من »وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل« 
واملتقاعــدات من احلصــول على 
فرصة للتقدمي وفتح الباب لشرائح 
أكبر في املجتمع من االستفادة من 

األجنحة أو البسطات.

تطوير سوق احلرمي.. مبادرة فريدة
مقترح قدمته »مهندسون بال حدود ـ الكويت« ويلقى اهتماماً كبيراً من اجلهاز التنفيذي في البلدية ويحظى بدعم املجلس البلدي

م.زينب القراشي

أطلق فريق عمل »مهندســون بال حــدود ـ الكويت« 
اســتبيانا خاصا للتعرف على توجهات اجلمهور حول 

تطوير السوق.
وتضمن االستبيان نحو 5 أسئلة باإلضافة إلى األسئلة 
األخرى التي تتضمن بيانات الشــخص املشاركة، أما 

األسئلة فهي: 
٭ هل تؤيد أن تتم إعادة تأهيل السوق مع احلفاظ على 

طابعه التراثي؟
٭ هل تؤيد تخصيص الســوق لبيع البضائع اخلاصة 

بالنساء فقط؟
٭ هل تخصيص السوق للنساء دون الرجال قرار صائب؟

٭ هل توسيع البسطات ضرورة؟
٭ هل تؤيد أن يكون جميع العاملني في الســوق من 

النساء فقط؟
٭ ما هو سعر تأجير البسطة املناسب؟

وميكن الرد واملشاركة من خالل موقع »مهندسون بال 
حدود ـ الكويت« أو من خالل الرابط التالي: 

1FAIpQLSfVjMq7QUYQ/https://docs.google.com/forms/d/e
gWwRoqTrua4Dqr8FAuM_ILgPjC1QjQ-Q9TpJwQ/viewform

مت إنشاء السوق على أساس انه سوق واجف ألن 
احلرمي كانت تفترش بضاعتها على األرض ورواد 
الســوق يكونون واقفني لعدم وجود كراسي كما 

هو احلال في احملالت.

يتقرح املبادرون في »مهندسون بال حدودـ  الكويت« 
إضافة بند على الئحة األسواق العامة ينص على 
حتديد سلع معينة ميكن بيعها في سوق احلرمي 
وهي تلك التي تخص املرأة واألســرة مع مراعاة 

مواكبة العصر واحلفاظ على التراث.

العمل جار في البلدية على قدم وساق لتعديل الئحة 
األســواق مبا يتوافق ومتطلبات العصر، ويتيح 
أكبر مجال ممكن ألصحاب املشــاريع الصغيرة 
ويتيح للشــباب الكويتي مزيدا من فرص العمل 

في القطاع اخلاص.

بات مقترح تأهيل وتطوير ســوق احلرمي مودعا 
في قطاع املشاريع ببلدية الكويت، ومن املقرر أن 
يتم التواصل بني »مهندسون بال حدودـ  الكويت« 
والبلدية ملزيد للتعاون إلنهاء املشروع إلى الورق 
ولتتخذ بلدية الكويت إجراءاتها ليكون مشروعا 
شبابيا ـ تراثيا بامتياز وهذا ما وعد به مدير عام 

البلدية م.أحمد املنفوحي.

استبيان خاص حول تطوير السوق

بني سوق واجف وسوق احلرمي؟

سلع خاصة تواكب العصر 

تعديل الالئحة بأروقة البلدية

املشروع بقطاع  املشاريع بالبلدية

تصميم جديد للبسطة مبساحات موحدة 
ويسهل الوصول إلى جناح البائعة

3 أجزاء تسهل عملية وصف البسطة 
للعمالء من خالل الوسائل اإلعالنية 

وقنوات التواصل

توفير مساحة كبيرة  لعرض 
البضائع بشكل عصري مع مساحة 

أخرى للتخزين


