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وسفيرنا بالمنامة العالقات الثنائية
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استمرار موسم الفعاليات والمسابقات والجوائز

الشالحي :قرية صباح األحمد التراثية

تجمع عراقة الماضي بالحداثة العصرية

• الشيخ عزام الصباح مع الشيخ محمد بن مبارك

ا�ستعر�ض نائب رئي�س ال��وزراء
البحريني ال�شيخ حممد بن مبارك،
مع عميد ال�سلك الدبلوما�سي �سفري
الكويت ل��دى البحرين ال�شيخ
عزام ال�صباح العالقات االخوية
املتميزة بني البلدين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية
«بنا» ان ال�شيخ حممد ا�ستعر�ض
ل��دى ا�ستقباله ال�سفري ال�شيخ
عزام ال�صباح العالقات االخوية
امل��ت��م��ي��زة وجم����االت التن�سيق

وال��ت��ع��اون بينهما يف خمتلف
املجاالت ملا فيه خري و�صالح
ال��ب��ل��دي��ن يف ظ���ل توجيهات
قيادتيهما احلكيمتني.
من جانبه �أكد ال�شيخ عزام ال�صباح
عمق العالقات الثنائية والأخوية
التي تربط بني الكويت والبحرين
يف املجاالت كافة.
وهن�أ ال�شيخ عزام ال�صباح نائب
رئي�س الوزراء البحريني ال�شيخ
حممد بن مبارك مبنا�سبة �صدور

الأم��ر امللكي ب�إطالق ا�سمه على
املعهد الدبلوما�سي وحتويله
�إلى �أكادميية «حممد بن مبارك»
للدرا�سات الدبلوما�سية وذلك
تقديرا جلهوده الوطنية باعتباره
امل�ؤ�س�س الأول لها.
و�أ�شاد باجلهود التي بذلها ال�شيخ
حممد لت�أ�سي�س الدبلوما�سية
البحرينية معربا عن التمنيات
للبحرين بالتطور يف ظل القيادة
احلكيمة.

افتتاح رسمي لممشى

منطقة الجابرية الجديد  ...غداً
�أعلنت «مهند�سون بال ح��دود – الكويت»
وجمعية اجلابرية التعاونية ا�ستكمال
ا�ستعداداتهما الفتتاح مم�شى اجلابرية يف
ال�ساعة العا�رشة �صباح غد ال�سبت ،م�ؤكدتني
ا�ستكمال اعادة ت�أهيل املم�شى وجتهيزه وفقا
لأحدث املوا�صفات البيئية والريا�ضية.
وذك��ر بيان م�شرتك لهما �أن حفل االفتتاح
�سيقام على من�صة خا�صة �أقيمت مبدخل مم�شى
اجلابرية الى جانب املدر�سة االنكليزية
وبالقرب من م�ست�شفى هادي ،داعي ًا �أهايل
املنطقة والنا�شطني البيئيني وو�سائل الإعالم
الى امل�شاركة يف هذا امل�رشوع الذي مت بعمل
تطوعي من قبل املهند�سني واملهند�سات.
وقد ا�ستقبل رئي�س اجلمعية عبد الهادي
غ�ضنفري رئي�سة « مهند�سون بال ح��دود –
الكويت» د.زينب القرا�شي حيث مت و�ضع
اللم�سات الأخرية على حفل االفتتاح ،ووجهت
الدعوة الى �أه��ايل املنطقة للم�شاركة يف
الفعاليات البيئية والريا�ضية التي �ستقام
ابتداء من ال�ساعة العا�رشة �صباحا وحتى
م�ساء.
ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
وذك��ر البيان �أن اجلانبني �أ���ش��ادا بجهود
املتطوعني واملتطوعات يف « مهند�سون
ب�لا ح���دود – ال��ك��وي��ت» و�أع�����ض��اء جمل�س
ادارة اجلمعية واجل��ه��ات التي تعاونت
يف كل من وزارة الأ�شغال العامة والهيئة
العامة للزراعة وال�ثروة ال�سمكية والدعم
اال�سرتاتيجي من وزارة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب.

• سيف الشالحي

• حضور جماهيري كبير بالقرية

ق��ال مدير قرية �صباح الأحمد الرتاثية �سيف
ال�شالحي �إن فعاليات مهرجان املوروث ال�شعبي
باملو�سم اجل��دي��د ات��اح��ت الفر�ص للحرفيني
و�أ���ص��ح��اب املنتجات ال�تراث��ي��ة وامل�شاريع
ال�شبابية والتطوعية تقدمي �أن�شطتهم �أمام زوار
القرية ،والتي �شهدت �إقباال منقطع النظري تزامنا
مع عطلة الربيع ،متوقعا �أن تزيد كثافة الإقبال
اجلماهريي يف مو�سم الأعياد الوطنية املقبلة.
و�أ�ضاف �أن القرية الرتاثية �أ�صبحت اليوم واحدة
من املنتزهات الرتاثية وال�سياحية التي جتمع
عراقة املا�ضي باحلداثة الع�رصية ،وهي نتاج
ر�ؤية ثاقبة من �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،حيث يحظى مهرجان املوروث
ال�شعبي اخلليجي مبكرمته ال�سامية �سنوي ًا.

ولفت ال�شالحي �إلى �أن هذه املكرمة الأمريية
ال�سامية ت�أتي من خالل �أهمية �إحياء تراث الآباء
والأج��داد و�إب��راز امل��وروث ال�شعبي الكويتي
واخلليجي ،واحلر�ص على �أن تكون القرية
ملتقى �سنويا يجمع �أبناء دول جمل�س التعاون
اخلليجي ال��ذي��ن جتمعهم رواب���ط التاريخ
والأ���ص��ال��ة ،الفتا �إل��ى �أن القرية مبكنونها
الرتاثي والع�رصي متثل كويت املا�ضي على
�أر�ض احلا�رض.
و�أ�شار ال�شالحي �إلى توا�صل تقدمي املزيد من
الفعاليات وامل�سابقات واجلوائز لرواد القرية
من املواطنني واملقيمني و�أب��ن��اء دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث ي�شهد املو�سم اجلديد
من مهرجان املوروث ال�شعبي اخلليجي العديد

من الأن�شطة املختلفة بينها الريا�ضية والثقافية
والرتاثية والرتفيهية.
وذكر ال�شالحي �أن املهرجان �شهد خالل الفرتة
املا�ضية �إطالق م�سابقات الأغنام وجتري حاليا
م�سابقات الإبل والطيور ،على �أن تنطلق قريبا
م�سابقات اخليول� ،إ�ضافة �إلى �إطالق م�سابقات يف
املاراثون الريا�ضي والفعاليات الأخرى بينها
م�سابقات الطبخ الرتاثي.
وثمن ال�شالحي التعاون املثمر من قبل اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة بينها قطاعا
الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعالم التي تواكب
املهرجان منذ انطالقته يف الربامج وامل�سابقات
واجلوائز� ،إلى جانب وزارات الداخلية وال�صحة
والبلدية وال�شباب وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

شح المراسي والمسنات  ...أزمة يواجهها
أصحاب اليخوت والقوارب في الكويت

• عبدالهادي غضنفري مستقبالً زينب القراشي

التطور الذي ت�شهده الكويت يف �شتى
املجاالت احليوية بات يتطلب توفري
دعائم ت�ضمن ا�ستمراريته وتو�سعه يف
كل ال�صعد ال�سيما ما يخ�ص ال�سياحة
ال�ترف��ي��ه��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة الداخلية
التي تعاين �شح ًا يف عدد املرا�سي
وامل�سنات على �سواحل البالد من
ال�شمال �إلى اجلنوب.
وقال متخ�ص�صون ومهتمون يف �صناعة
ال��ق��وارب واليخوت �إن الكثري من
املواطنني ميتلكون �شاليهات على
واج��ه��ة البحر يف بع�ض املناطق
ولديهم مرا�س بحرية �أما باقي �أ�صحاب
القوارب ف�إما لديهم مرا�س بحرية
م�ؤجرة ت�ستملكها ال�رشكات ويدفعون

مبالغ �سنويا لتجديد الإي��ج��ار �أو
ي�ستخدمون املرا�سي القليلة لإنزال
زوارقهم وت�صعيدها.
و�أج��م��ع ه���ؤالء على �أن ع��دد مالكي
وم�ستخدمي ال��ي��خ��وت يف زي���ادة
م�ستمرة لذا ف�إن عدم وجود املرا�سي
�أو املواقف اجلافة قرب البحر بالقدر
الذي ي�ستوعب الزيادة ال�سنوية لعدد
اليخوت يف البالد بات �أزمة تواجه
املالكني واملتاجرين بها.
ولفتوا �إلى تعر�ض الكثري من مالكي
اليخوت والقوارب �إلى حوادث �أثناء
نقل الطرادات من و�إلى امل�سنات التي
تبعد عن �سكنهم م�سافات طويلة يف
حني كان ممكن ًا جتنب تلك احلوادث

لو توافرت املرا�سي بنوعيها اجلاف
والبحري ب�شكل كاف.
وبح�سب �إدارة امل�����س��ح البحري
الكويتية يبلغ عدد الزوارق امل�سجلة
نحو  19000ق��ارب ويخت خمتلفة
الأحجام والأن��واع وجميعها حتتاج
�إلى مرا�س بحرية لتنزيلها �أو الر�سو
بها.
وقال مدير �إدارة ال�شواطئ والأندية
ال��ب��ح��ري��ة يف ��شرك��ة امل�رشوعات
ال�سياحية جا�سم ال�شمي�س �إن �إجمايل
ع��دد امل��را���س��ي البحرية التابعة
لل�رشكة تبلغ  1093مر�سى �أما الربية
منها فيبلغ عددها  500مر�سى.
و�أو�ضح ال�شمي�س �أن نادي اليخوت

يحتوي على  303مرا�س بحرية و«نادي
ال�شعب» يحتوي على  201و«نادي
الفحيحيل» على  189و«مر�سى منتزه
اخلريان البحري» على  400مر�سى.
وفيما يتعلق ب��امل��را���س��ي الربية
التابعة لل�رشكة �أف���اد ب���أن متنزه
اخل�ي�ران ال�بري يحتوي على 300
مر�سى يف حني يحتوي نادي ال�شعب
على  200مر�سى.
وبني �أن كلفة �إيجار املر�سى البحري
�سنويا ترتاوح ما بني  1050و� 3آالف
دينار «نحو � 3.4إلى � 9.9آالف دوالر
�أمريكي» م�شريا �إل��ى �أن كلفة القدم
الواحدة يف الإيجار تبلغ نحو 30
دينارا كويتيا «نحو  99دوالر ًا».

حراسة األسواق في الكويت قديم ًا وظيفة توالها «النواطير» منذ القرن الـ19
حرا�سة الأ�سواق من �أب��رز املهمات
والوظائف التي وفرتها احلكومة
الكويتية قدميا �إذ تولى النواطري
ح��ف��ظ الأم�����ن وح��م��اي��ة امل��ح�لات
التجارية من ال�رسقة يف فرتة تعود
للقرن الـ 19ف�ضال ع��ن املراكز
الرقابية ل�ضبط الوزن واجلودة.
وكانت �أ�سواق الكويت القدمية من
�أهم الأن�شطة االقت�صادية والتجارية
يف البالد حيث كانت توفر حاجات
ومتطلبات املجتمع ع��م��وم��ا من
احلرف وال�صنائع والتجارة مبختلف
�أن��واع��ه��ا ع�ل�اوة على �أن��ه��ا مكان
للتوا�صل االجتماعي وتبادل العادات
والثقافات.
وك��ان م��ن الطبيعي لهذا الع�صب
االقت�صادي والتجاري املهم يف البالد

�أن ي��دار ويراقب بدقة لتنظيم هذه
الأن�شطة التجارية املختلفة وحفظ
االم���ن وال��ن��ظ��ام حلماية �أ�صحاب
املحالت وامل�شرتين فكانت احلكومة
ح��ا��ضرة دائ��م��ا لتنظيم ومراقبة
الأ�سواق قبل �إن�شاء بلدية الكويت
بفرتة طويلة.
يف ال�����س��ي��اق نف�سه ق���ال الباحث
وامل����ؤرخ الكويتي حممد جمال يف
كتابه «�أ���س��واق الكويت القدمية»
�إن حكومة الكويت �أولت منذ القدم
وقبل �إن�شاء البلدية عناية خا�صة
بالأ�سواق وقدمت خدمات حلماية
�أ�صحاب املحالت وامل�شرتين لأن
ه��ذه الأ���س��واق امل�صدر الرئي�سي
للرزق فتم �إخ�ضاعها لنظام �أمني
حمكم حتت �إ�رشاف �أحد �أفراد الأ�رسة

احلاكمة ويتكون هذا اجلهاز من عدد
من «النواطري» الذين كانوا ي�سهرون
على �أمن الأ�سواق وحمايتها من �أي
عبث و�إنارتها ليال.
و�أ�ضاف الباحث جمال يف كتابه �إن
«النواطري» ومفردها «ناطور» عادة
ما يكونون موجودين يف الأ�سواق
على ال���دوام خ�صو�صا ليال وعند
�إغ�لاق املحالت ،م�شريا �إلى �أن من
التقاليد املتبعة بني النواطري �أن
ي�صيح �أحدهم ب�صوت مرتفع �أثناء
عمله ليال مرددا «�صاحي�..صاحي»
بني ف�ترة و�أخ���رى ليجيبه زم�لا�ؤه
بال�صيحة نف�سها للت�أكيد على يقظة
كل «ناطور» وا�ستعداده لأي طارئ.
و�أو�ضح �أن «النواطري» كانوا يعملون
على �شكل جمموعات كل واحدة منها

تعمل على فرتة � 12ساعة �إذ تبد�أ
الوردية الأولى �أو مايعرف بـ «الزام»
مع �آذان املغرب وتنتهي مع �آذان
الفجر لتبد�أ بعدها الوردية التالية.
وذك��ر جمال �أن امل��رح��وم ال�شيخ
دعيج جابر عبدالله ال�صباح كان من
�أ�شهر م�س�ؤويل الأمن يف الأ�سواق فرتة
امتدت منذ منت�صف القرن الـ  19الى
فرتة مت�أخرة من عهد املغفور له
ال�شيخ مبارك ال�صباح حاكم الكويت
ال�سابع.
و�أ�ضاف �أن من اخلدمات التي كانت
تقدمها احلكومة والتي �أولت اهتماما
خا�صا بامل�شرتين افتتاح مراكز
رقابية ميكن الرجوع �إليها للت�أكد
من جودة ووزن الب�ضاعة امل�شرتاة.
وبني �أن من �أهم الأماكن التي و�ضعت

فيها املوازين احلكومية «الفر�ضة»
�أو �سوق اخل�ضار حيث كان مندوب
احلكومة مب�ساعدة عدد من احلمالني
يقومون بوزن احلبوب يف ميزان كبري
يدعى «قبان» وكان الوزن يتم بوحدة
«امل��ن» التي تزن  168رطال مقابل
ر�سوم ب�سيطة.
ولفت جمال �إلى و�ضع ميزان �آخر يف
«خان» احلكومة يلج�أ �إليه امل�شرتون
ل��وزن �سلعهم اال�ستهالكية كالفحم
والأرز والقطن التي كانوا ي�شرتونها
معب�أة يف «خيا�ش» -جوال.-
وق��ال �إن امليزان الثالث و�ضع يف
�إح���دى امل��ق��اه��ي ال��ق��دمي��ة وتدعى
«قهوة الدهن» ي�أتي �إليها املواطنون
العائدون من الأ�سواق القريبة للت�أكد
من �أوزان �سلعهم كما عينت احلكومة

م�س�ؤوال لفح�ص الذهب والت�أكد من
جودته ملنع الغ�ش وهو املرحوم
مو�سى املحمد علي ال�صايغ املعروف
بـ «مو�سى الدرم» وتعني كلمة «الدرم»
حمليا عملية فح�ص الذهب والت�أكد
من جودته.
وبني �أن �أ�صحاب الدكاكني يف الأ�سواق
القدمية ع��ادة م��ا ك��ان��وا يجمعون
مبالغ ب�سيطة بينهم ت�سمى «احلطة»
لدفعها ملن يتولون تنظيف وكن�س
الأ�سواق و�إزالة املخلفات فيها كما
ي�أتي يوميا �إلى الأ�سواق �أ�شخا�ص
متخ�ص�صون م��ن «احل��م��ارة» لنقل
القمامة يطلق عليهم ا�سم «خميم»
ويقومون ببيعها على «اجل�صا�صني»
وم��ف��رده��ا «ج�����ص��ا���ص» �أي �صانع
اجلب�س.

• حارس األسواق «الناطور»

