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إدراج قصر نايف على قائمة التراث اإلسالمي العاملي

انطلقت أعمــال االجتماع 
العاشــر للجنــة التــراث في 
العالم اإلســالمي أمس باملقر 
الدائم ملنظمة العالم اإلسالمي 
للتربيــة والعلــوم والثقافة 
الربــاط  (ايسيســكو) فــي 

باململكة املغربية.
الكويت  وقد صرح ممثل 
ورئيس اللجنة د.وليد السيف 
لـ «كونا»، بأن أمس كان حافال 
باإلجنــازات، حيث متكنا من 
إدراج «قصر نايف» على قائمة 
التراث في العالم اإلســالمي 
وذلــك لتاريخــه السياســي 
واألمني والثقافــي والتراثي 
واألثري واملعماري الذي ميتد 
ملا يزيد على قرن من الزمن.

وأضاف قائال: يعد «قصر 
نايف» شــاهدا علــى روعة 
املعمــار في الربــع األول من 
القرن العشــرين، بأســواره 
العالية، وأبوابه اخلشــبية، 
وســاحته الكبيرة وأقواسه 
التــي تزيــن املــكان، وتنبع 
منه احلياة فــي كل رمضان 
باســتقبال زواره وإحيــاء 

خالل االجتماع العاشر للجنة املختصة في مقر منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» مبدينة الرباط

د.وليد السيف

تقاليد مدفع اإلفطار.
ويقــع قصــر نايــف في 
منطقة القبلة، على مســاحة 
قدرها ٢٨٨٨٢ مترا مربعا، وهو 
مربع الشكل، وحتيط به ٢١٤ 
غرفــة، متفاوتة املســاحات، 
يستخدم بعضها كمستودعات 
لألســلحة والذخيرة واملؤن، 
والبعــض اآلخــر كمهاجــع 
أمــا  للحــراس واحملاربــني. 
فهــي  الوســطى  املســاحة 

عبــارة عــن فناء كبيــر جدا 
البشرية  يسمح بالتجمعات 
الكبيرة ويتضمن مسجدا من 
الزاوية الشمالية الشرقية من 
القصر وإلى جانبه بئر ماء. أما 
اجلانب اجلنوبي من القصر 
فيحتوي على الســجن الذي 
يتكون من زنزانــات، وفناء 
يســمح للمســاجني باملشــي 
وحمامات. ومن وسط الفناء 
الكبير ميكن مشاهدة الليوان 

الطويل في اجلانبني الشمالي 
والشــرقي على شكل أقواس 
وأعمدة، كما هي معروفة في 
القصور ذات املعمار اإلسالمي 

القدمي.
وأفــاد الســيف بأنــه في 
عام ١٩٥٠ أصبح القصر مقر 
املديريــة األمــن العــام التي 
حافظت على استتباب األمن 
والنظام والفصل في قضايا 
النزاع بــني النــاس، وتولى 

إدارتها الشيخ عبداهللا املبارك 
الصبــاح والشــيخ عبداهللا 
األحمد الصباح، رحمهما اهللا.
إدراج «قصــر  ويعتبــر 
نايــف» فــي قائمــة التــراث 
في العالم اإلســالمي اعترافا 
بأهميته التاريخية التراثية.

إدراج «برنامــج  كمــا مت 
التعليمــي» كأفضل  الســدو 
ممارسات لصون التراث في 
قائمة التراث بالعالم اإلسالمي.

مدفع تاريخي موجود أمام مدخل قصر نايف

صورة للجانبني الشرقي والشمالي من قصر نايف ويبدو املدفع التاريخي

منظر جوي لقصر نايف

وليد السيف: «قصر نايف» شاهد على روعة املعمار في الربع األول من القرن العشرين بأسواره العالية 

وأبوابه اخلشبية وساحته الكبيرة وأقواسه التي تزين املكان وتنبع منه احلياة في رمضان من كل عام


