
محليات
الثالثاء ١٦ اغسطس ٢٠٢٢

04

قصر نايف.. عّزز تواجد الكويت في قائمة «إيسيسكو» للتراث اإلسالمي

ال بــد لزائر قصــر نايف، 
الكويــت  الكائــن فــي قلــب 
العاصمة، أن يستشعر ويقرأ 
بوجدانــه العميــق عبقــًا من 
تاريخ هذه البالد الطيبة بكل 
ما حتفل به جدرانه وأروقته 
وفناؤه من أحداث ووقائع ماثلة 
في صفحات األيام، أضحى معها 
القصر معلما تاريخيا وتراثيا 
إســالميا بكل صــور ومعاني 

الثبات والشموخ.
ففي سفر التاريخ احلديث 
للكويت واملنطقة، يبقى قصر 
نايف شاهدا حيا يروي لألجيال 
املتعاقبــة حقبة زاخرة تربو 
على أكثــر من قرن من الزمن 
حتــى تعــدت صــورة أبوابه 
املعنى احلرفي للكلمة لتفتح 
أبوابا متتاليــة في أفئدة أهل 
الكويت تسرد بحنني وإباء كل 
ما في جعبة تلك السنوات من 
سير شخصيات فذة سطرت 
اسمها في سجل الوطن متجذرة 
فــي ذاكرته وأهله كما القصر 
التاريخيــة  ذاتــه بأهميتــه 
والتراثية كأحد أهم القصور 

في العالم اإلسالمي.
واستحقاقًا لكل ذلك، حاز 
القصــر مكانتــه التاريخيــة 

ويرجع تاريخ القصر إلى ما 
يزيد على مائة عام إذ بدأ بناؤه 
عام ١٩١٩ وأجنز في العام التالي 
في عهد حاكم الكويت الراحل 
الشيخ سالم املبارك الصباح - 
طيب اهللا ثراه - وكان القصر 
مجاورا لسور الكويت الثالث 
من الناحية اجلنوبية، مشيدا 
على يد البناء املرحوم محمد 
ســليمان البحوه الذي تولى 

أيضا بناء قصر السيف.
وخضعت مســاحة قصر 
نايف للتوســعة وزيادة عدد 
غرفه لتلبية احتياجات القصر 
آنذاك وفي عام ١٩٥٠ جدد جزء 
منه ثم اتخذته مديرية األمن 

العام مقرا لها آنذاك.
وفي هذا اإلطار، قال ممثل 
الكويــت رئيس جلنة التراث 
في العالم اإلســالمي د. وليد 
السيف لـ «كونا» أمس االثنني 
إن جلنــة التــراث فــي العالم 
اإلسالمي املنبثقة من منظمة 
العالــم اإلســالمي للتربيــة 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 
أدرجت قصر نايف في الكويت 
على قائمــة التراث في العالم 
اإلسالمي إدراجا نهائيا خالل 
اجتماعها مطلع شــهر يوليو 

و(ســعيدة) في جزيرة فيلكا 
وهنــاك أربعة مواقــع أخرى 
مسجلة على القائمة التمهيدية 
فــي قائمة التراث فــي العالم 
اإلسالمي هي (أبراج الكويت) 
و(قصر الشيخ عبداهللا اجلابر) 
الكبيــر)  و(محميــة مبــارك 

البحرية و(جزيرة بوبيان).
قصــر  إدراج  ووصــف 
نايف بأنه «اعتراف بأهميته 
التاريخية والتراثية كأحد أهم 
القصور في العالم اإلسالمي»، 
الفتا «إلى رمزيته التاريخية 
والسياسية والثقافية واألثرية 

واملعمارية».
وذكر أن قصر نايف يظل 

العالم اإلسالمي والتعريف مبا 
تزخر به تلك الدول من معالم 
باعتبارهــا مهــد احلضارات 
اإلنســانية القدميــة وتقــدمي 
املســاعدة العاجلــة حلمايــة 

املواقع األثرية املتضررة.
وأوضح أن اللجنة تتولى 
أيضا توفيــر الدعم القانوني 
السترجاع املمتلكات الثقافية 
املسروقة ودعم الدول األعضاء 
لتسجيل مواقعها األثرية على 
قائمة التــراث العاملي ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) وتفعيل 
دور املعالم في العالم اإلسالمي 
وتعزيــز دورها فــي التنمية 
السياحية املستدامة وحماية 
هويتها الثقافية. وقال السيف 
إن اللجنــة وافقت على إدراج 
قصر نايف بناء على استمارة 
تتضمن معايير دولية أهمها 
قيمته احلضارية االستثنائية 
التي جتلت بأصالته من حيث 
الشــكل والتصميم اإلسالمي 
ومواد البناء املســتخدمة فيه 
البحــري وخشــب  كالطــني 
املاجنــروف املعــروف محليا 

بخشب (اجلندل).
وأضاف أن من املعايير أيضا 

املاضي.
وأضاف السيف أنه بإدراج 
قصــر نايف في قائمة التراث 
اإلسالمي يتحقق إجناز كويتي 
غير مســبوق أضف إلى ذلك 
ملف كويتي آخر وهو (برنامج 
التعليمــي) املعنــي  الســدو 
بالتدريــب علــى فن النســج 
كأفضــل ممارســات الصــون 
فــي قائمة التراث فــي العالم 

اإلسالمي.
وأكــد أن املواقع الكويتية 
األثرية املســجلة نهائيا على 
العالــم  التــراث فــي  قائمــة 
اإلســالمي فضــال عــن قصر 
نايف هي (كاظمة) و(القرينية) 

شاهدا على روعة املعمار في 
الكويت خالل الربع األول من 
العشــرين «بأســواره  القرن 
العاليــة وأبوابــه اخلشــبية 
وساحته الكبيرة وأقواسه التي 
تزين املكان وتنبع منه احلياة 
السيما في شهر رمضان الكرمي 
من خــالل إحياء تقاليد مدفع 
اإلفطار». وقال إن فكرة إدراج 
قصر نايف على قائمة التراث 
في العالم اإلسالمي مت طرحها 
على الشيخ طالل اخلالد عندما 
كان محافظا للعاصمة والذي 
بــدوره رحب بالفكــرة وقدم 
الدعم ليأخذ قصر نايف موقعه 
في خريطة التراث في العالم 
اإلســالمي. وأفاد السيف بأن 
عــدد أعضاء جلنة التراث في 
العالم اإلسالمي هي تسع دول 
إسالمية من بينها ثالث عربية 
وثالث أفريقية وثالث آسيوية 
ويتم انتخابها من وزراء الثقافة 
في الــدول اإلســالمية البالغ 

عددها ٥٤ دولة.
وأشار إلى أن من بني أهداف 
اللجنة توثيق وحماية املواقع 
التاريخية واألثرية والطبيعية 
في الدول اإلسالمية من خالل 
إدراجها على قائمة التراث في 

متيز املوقع التاريخي للقصر 
على مرتفع في مدينة الكويت 
القدمية واستعماله لألغراض 
األمنية وإحياء التقاليد التراثية 
فيه كإطالق مدفع اإلفطار في 
أيــام شــهر رمضــان املبارك 
والفنون الشعبية في املناسبات 

الوطنية.
هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
امتيــازات عدة متنــح للدول 
التي تسجل ملفاتها على قائمة 
التراث في العالم اإلســالمي، 
منهــا األولوية فــي احلصول 
على الدعــم للترميم واحلفظ 
وإصــدار الدراســات العلمية 
التــي تصدرها  املتخصصــة 
املنظمــة واحلصــول علــى 
الدعــم الفني والعلمــي منها 
للتســجيل على قائمة التراث 
العاملي لليونيسكو وفي برامج 
الترويج السياحي واإلعالمي 

التي تنظمها.
وبني أنه يتم وضع شعار 
(إيسيســكو) علــى املوقــع 
املسجل وتثبيت لوحة يكتب 
عليها (املوقع مدرج على قائمة 
التراث في العالم اإلســالمي) 
واحلصول على شهادة ورقية 

بذلك.

يروي عبق التاريخ الكويتي بكل صور ومعاني الثبات والشموخ.. ويرجع تاريخه إلى ما يزيد على ١٠٠ عام إذ بدأ بناؤه عام ١٩١٩ وأجنز في ١٩٢٠

قصر نايف يحتوي على عدد من األروقة واملعالم التراثية

والتراثية بإدراجه على قائمة 
التــراث في العالم اإلســالمي 
التابعة ملنظمة العالم اإلسالمي 
للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(إيسيســكو) خــالل انعقــاد 
االجتماع العاشر للجنة التراث 
في العالم اإلســالمي التابعة 

للمنظمة في الرباط أخيرا.
فعلى مساحة تقدر بـ ٢٨٨٠ 
متــرا مربعــا، يتصــدر قصر 
نايف منطقة (القبلة) في قلب 
العاصمة على مرتفع أو (صيهد 
نايف) الذي استمد اسمه منه 
آخذا شكال مربعا حتيط به ٢١٩ 
غرفة متفاوتة املساحات كان 
يستخدم بعضها مستودعات 
لألسلحة والذخيرة فيما كان 
يستخدم البعض اآلخر مهاجع 

للحراس واحملاربني.
وأيضا يشتمل القصر على 
فناء واسع يسمح بالتجمعات 
البشرية كما يتضمن مسجدا 
في الزاوية الشــمالية بجانب 
بئر، وميكن مشاهدة الليوان 
الــرواق) فــي  الطويــل (أي 
اجلانبني الشــمالي والشرقي 
على شكل أقواس وأعمدة على 
غــرار القصــور ذات املعمــار 

اإلسالمي القدمي.

د.وليد السيف مع وزير الشباب والثقافة املغربي د.محمد املهدي بنسعيد ومدير عام منظمة االيسيسكو د.سالم بن محمد املالك الشيخ طالل اخلالدمدفع بوابة قصر نايف

٤ مواقع في القائمة التمهيدية هي «أبراج الكويت» و«قصر عبداهللا اجلابر» و«محمية مبارك» و«بوبيان»السيف: ٤ مواقع كويتية مسجلة نهائيًا في القائمة تشمل قصر نايف و«كاظمة» و«القرينية» و«سعيدة»
مت اعتماد القصر في القائمة بناء على معايير دولية أهمها قيمته احلضارية االستثنائية وأصالته فكرة إدراج القصر في القائمة مت طرحها على اخلالد عندما كان محافظًا للعاصمة فرّحب بها ودعمها

الشمري: تطهير ٩٠٪ من بيوت الصفيح املخالفة
في بنيد القار ما عزز من جودة الشبكة الكهربائية

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملــاء امس حملة 
واسعة بالتنسيق مع قطاع 
شــبكات التوزيــع وفريــق 
التدخل السريع في البلدية 
للتفتيــش على املباني التي 
يقطنها عزاب في «العاصمة» 
والتــي حتــوي متديــدات 
كهربائية مخالفة تهدد الشبكة 

وأرواح القاطنني.
ولفت نائب رئيس الفريق 
أحمد الشــمري أن حصيلة 

حــاالت مت حتريــر محضر 
ضبط وإثبات حالة بشأنها 
مع قطــع التيار عنها كونها 
مخالفــة جلميــع القــرارات 

املنظمة.
وتأتي هذه العملية في ظل 
ازدياد ظاهــرة العزاب التي 
بدأت منذ عــام وقد جنحت 
فــرق الــوزارة والبلدية من 
تنظيــف منطقــة بنيد القار 
من العشوائيات بنسبة ٩٠٪ 
مــا رفع من جودة الشــبكة 
الكهربائية في تلك املناطق، 
وانعكس إيجابا على انخفاض 
أعــداد احلوادث الطارئة في 

تلك املنطقة والتي تهدد أرواح 
الناس بسبب املخالفات.

واكد انه لن يتم استثناء 
أي مبنى توجد فيه مخالفات 
وبيوت صفيح وعشوائيات 
فــي عمــوم القطاعــات فــي 
محافظات الكويت جميعها.

ونبه الشــمري أصحاب 
العقارات إلى ضرورة مراقبة 
املستثمرين أو املستأجرين 
الذيــن يقومــون مبخالفات 
داخل أبنيتهم، ما يعرضهم 
للمســاءلة ودفــع غرامات، 
باإلضافة الى ما يسببه من 

تلف على املباني نفسها.

دعا أصحاب العقارات ملراقبة املستأجرين واملستثمرين املخالفني داخل أبنيتهم

أحمد الشمري

احلملة التي شملت منطقتي 
شــرق وبنيد القار بلغت ٩ 

إغالق ٤ سراديب 
مخالفة في «األحمدي»

فــي إطار احلمالت املتواصلــة للفرق الرقابية في 
جميع بلديات احملافظات إلغالق السراديب املخالفة، 
قام الفريق الرقابي في بلدية محافظة األحمدي بعمل 
جولة ميدانية على منطقة املهبولة أسفرت عن توجيه 
إنذارات لـ ٥ ســراديب مخالفة للوائح وأنظمة البناء 
أحد السراديب املخالفة في األحمديوإغالق ٤ سراديب إضافة إلى حترير ٤ محاضر مخالفة.

٤٥ «بلوك» لعقارات استثمارية في «مبارك الكبير»
أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فالح الشمري 
قيام البلدية بعمل «بلوك» على ٤٥ عقارا استثماريا مخالفا يتم 
اســتغالله جتاريا مبحافظة مبــارك الكبير وذلك ضمن جولة 
تفتيشية لفرق البلدية في منطقة صباح السالم. وقال الشمري 
في تصريح للصحافيني أمس إن احلملة التي بدأتها البلدية قبل 
أسبوعني بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء للكشف على املخازن 
املخالفة في العقارات االســتثمارية مســتمرة بشكل يومي في 
جميع احملافظات. وأضاف أن الفرق التفتيشية سجلت ٧٥ إنذارا 
هندســيا على بعض العقارات املخالفة كما حررت ٣٥ محضرا 
ملخالفات على تلك العمارات االستثمارية املختلفة. وشدد على 
أهميــة االمتثال لقوانني بلدية الكويت واإلدارة العامة لإلطفاء 
حلفظ أرواح الناس من التخزين اخلاطئ لبعض املواد سريعة 

االشتعال ولكي ال يتم تسجيل «بلوك» على صاحب العقار.

الشمري: الفرق التفتيشية سجلت ٧٥ إنذاراً هندسياً لبعض العقارات املخالفة

إغالق احد السراديب املخالفة


