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  المجلس البلدى الصفحة الرئيسية

 اقترح إنشاء هيئة عليا لتطوير العاصمة 

 المطيري: البلدية تفتقر إلى المهندسين المعماريين 
 1496عدد القراء: 

اقترح المستشار في مكتب رئيس المجلس البلدي ورئيس   02/02/2007

مزيد المطيري انشاء هيئة عليا لتطوير رابطة المعماريين الكويتية المهندس 
 العاصمة.

واكد المطيري ان البلدية تفتقر الى المهندسين المعماريين، مشيرا الى ان 
قلة المعماريين في اجهزة الدولة ادت الى التشوه العمراني الذي نراه في 

 العاصمة.
واشاد المطيري برعاية عضوة المجلس البلدي الشيخة فاطمة الصباح 

تها للمسابقة المعمارية التي ستقام كل سنتين في شهر فبراير، وكذلك برعاي
بجهود العضو المهندس عادل الخرافي الذي يحاول جاهدا ايصال الرأي 

 واالقتراحات الفنية للمسؤولين في البلدية.
وقال المطيري ان رابطة المعماريين الكويتية في جمعية المهندسين الكويتيين 

و عادل الخرافي وهي تعمل على تحقيق مجموعة تأسست بدعم من العض

من االهداف منها تشجيع البحث العلمي الهندسي وتبادل المعلومات 
واالبحاث في مجال تخصص الرابطة، تمثيل المعماريين من خالل اللجنة 

التنفيذية امام الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها، وذلك فيما يتعلق باالمور 
لجنة، اقامة المحاضرات والندوات وغير ذلك من االنشطة الفنية التخصصية ل

في مجال تخصص الرابطة بالتنسيق مع اللجان المعنية بالجمعية، ابداء الرأي 
والدراسة واعطاء المشورة في االمور المرتبطة بالمهنة والعاملين بها، 

التنسيق من خالل الجمعية مع الجهات المختصة بمزاولة المهنة واالنظمة 
رتربطة بها، تقديم ما يلزم لالرتقاء بمهنة العمارة والحفاظ على حقوق الم

المعماريين، تفعيل وتطوير التنمية العمرانية في البالد، توثيق وتحليل التراث 
المعماري والمحافظة على الهوية المعمارية االسالمية العربية الكويتية وعمل 
 الندوات التوعوية للمواطن.

عت خطة وبرنامجا عن اعمال رابطة المعماريين خالل واضاف ان اللجنة وض
مدة العضوية وهي سنتان، لتحقيق اهداف الرابطة وتشمل خطة العمل او 

البرنامج: دورة في الحفاظ العمراني في الكويت واخرى عن اسس مراحل 
التصميم المعماري، ندوة بعنوان العمارة العشوائية في ظل التطور العمراني 

والبدائل والحلول' انشاء موقع الكتروني للرابطة، مسابقة 'طرح المشاكل 
معمارية باسم المرحوم الشيخ ناصر سعود الصباح للتطوير العمراني، مؤتمر 

 ومعرض العمارة الذكية )المدينة والمباني الذكية(.
 معرض العمارة الذكية

 واوضح المطيري ان فكرة مؤتمر ومعرض العمارة الذكية طرأت نتيجة للتقدم
والتطور العمراني اللذين تشهدهما الكويت وانشاء مدن حديثة، فهو حدث 

 

 مزيد المطيري
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كبير مهم الجهزة الدولة وللمعماريين المصممين والمكاتب الهندسية 
والشركات العقارية الكبرى وغيرها، التي تهدف الى الحصول على تصاميم 

ع سبل مبان ومدن حديثة متميزة نواتها المبنى الذكي وسوف تتوافر فيها جمي
رفاهية العيش وسهولة التحكم بها مع المحافظة على الهوية المعمارية للبلد 

ومحاولة توظيف العمارة الذكية في مجال التصميم المعماري والعمراني 
والتصميم الداخلي وتنسيق المواقع، اضافة الى ذلك تعنى بشؤون التصميم 

 بوجه عام وغيرها.
 تطوير أنظمة البناء

ن الكويت تشهد طفرة عمرانية وتطورا في التنمية العمرانية وقال المطيري ا
وظهور تصاميم ال تعبر وال تخدم المواطن نتيجة عدم معرفة المواطن بالتصاميم 

المعمارية، ولالسف فان سوء استخدام المهنة اساء الى المعماريين، فهناك 
اسس ومعايير يجب ان تراعى عند التصميم وهذه االسس تتمثل في وضع 
قوانين وانظمة االرتدادات للمحافظة على التهوية والبيئة المحيطة وخصوصية 

المبنى، المساحات الداخلية للعناصر من غرف وصاالت والعالقة بينهما، يجب 
ان تكون مدروسة بحيث تلبي احتياجات ومتطلبات االسرة، الواجهات والواجهة 

تجميل هذه الواجهات فهي اول نقطة تقع عليها االعين وبالتالي ال بد من 
 وبتصاميم معمارية لها هوية.

وكشف عن وجود عشوائية في التصاميم المعمارية في البالد ال هوية لها 
فكل مبنى له شكل ولون ال يعكس العمارة الكويتية، ونرى المسيطر هنا ليس 

المعماري انما العامل هو الذي يشكل الواجهة من دون رقيب، لذلك جاءت 
بطة في تطوير انظمة البناء والقوانين في البالد بايجاد التوافق مشاركتنا كرا

بين التصاميم والهوية المعمارية للبلد والقوانين واالنظمة السائدة فيها والبد 
ان يكون هناك احترام للعادات والتقاليد في كل مجتمع لما له اثر كبير على 

مين لتلك العادات سلوكياته االجتماعية واسلوب حياته وعدم احترام المصم

والتقاليد او عدم محاولتهم فهم سلوك المجتمع المراد التصميم له يؤدي حتما 
الى فشل اي منشأ يقوم هؤالء المصممون بتصميمهم داعيا الى اعداد 

دراسة عن البرنامج السلوكي للمجتمع وهو برنامج يعنى بمالحظة سلوك 
اعية واسلوب حياتهم المستخدمين ودراسة احتياجاتهم النفسية واالجتم

والمناخ المحيط بهم للوصول الى قائمة باالعتبارات السلوكية التي تميز 
المجتمع ثم صياغتها لتكون قرارات ومعايير ودراسة االحتياج الفعلي لالسرة 

من عناصر المسكن ومساحته حسب التكوين االجتماعي ولجمعية 
 المهندسين دورها في هذا المجال.

 تطوير العاصمة
شدد المطيري على ضرورة االهتمام بالعاصمة وتكثيف الجهود لتطويرها و

عمرانيا وجعلها تحفة معمارية، باعتبارها المرآة العاكسة للتطور العمراني 

الذي نشهده حاليا في جميع المجاالت. والعاصمة مرآة الكويت للزائر وتعكس 
من ان المسؤولين  الصورتين القديمة والحديثة لعمارة الكويت، معربا عن اسفه

المعنيين ال يدركون ذلك، فقلة المعماريين المتخصصين في اجهزة الدولة 
وخاصة البلدية، ادت الى التشوه العمراني للعاصمة فالتخطيط والتصميم 

يحتاجان الى متخصصين في الشأن المعماري، لهم القدرة على التصور 
وذلك بوضع صورة فنية  المستقبلي للمدينة واختيار تصاميم ذات طابع مميز،

في النهار ومدينة مضيئة في الليل ويكون هناك تناغم في االنارة، وذلك بوضع 
صورة بالليل وصورة بالنهار، وقال ان العاصمة حاليا هي ابراج وكتل خرسانية 
طويلة تفتقر الى لمسة معمارية واضاءتها الليلية مشوهة ال يوجد تنسيق وال 

 تحتاج الى ادارة متخصصة. ترابط مبانيها، فالعاصمة
واقترح على سمو رئيس مجلس الوزراء انشاء هيئة عليا لتطوير العاصمة، 

تختص بمشاريع العاصمة وتطويرها، ومن اهدافها ابراز الوجه الحضاري 
العمرانية للمدينة واختيار التصاميم التي تخدم وتتماشى مع البيئة العمرانية 

مركزا تجاريا وسياحيا يليق بها والنظر في  للكويت والنهوض بالعاصمة وجعلها
مشاكل البنية التحية والمرافق الخاصة بها، وكذلك لفك الترابط مع الجهات 

المعنية من بلدية واشغال وجعلها في مجلس واحد متخصص في المجال 
 العمراني.

واكد المطيري ان رابطة المعماريين تهدف الى الرقي بمستوى العمران 
بابداء الرأي والمشورة من الناحية المعمارية ومساهمتنا في بالكويت وذلك 

الشؤون البلدية عندما يطلب منا ذلك ونحن على استعداد تام للمشاركة مع 

جميع الجهات المعنية البداء الرأي الفني االستشاري المعماري بل ان ذلك 
 يسعدنا.

منطلق نحاول وقال ان البلدية تفتقر الى المهندسين المعماريين ومن هذا ال
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المساعدة متى ما طلب منا ذلك خصوصا ان رئيس جمعية المهندسين 
الكويتية وعضو المجلس البلدي المهندس عادل الخرافي، يحاول جاهدا ايصال 

الرأي واالقتراحات الفنية للمسؤولين في البلدية والمجلس البلدي للمساعدة 
 فاءة االداء.في عمل الدراسات التي تساهم في تطوير العمل ورفع ك

واضاف ان موضوع زيادة نسبة البناء يحتاج الى دراسة شاملة والمجلس 
البلدي لم يقدم له دراسة عن نسب الزيادة موضحا فيها االسس والمعايير 

الكفيلة باحتياج االسرة، لذلك رؤيتنا هي معرفة االسرة بعاداتها وتقاليدها 
ذه االسرة واالثاث المستخدم وبجميع احتياجاتها ومتطلباتها بالواقع وحجم ه

في المبنى ومساحة الحركة الداخلية ومراعاة الظروف البيئية او المناخية كل 
هذه العوامل او الحقائق كفيلة بالوصول الى رقم او نسبة بناء تلبي وتخدم 

 التصميم.

 

  PDFالمقال في صفحة الجريدة 
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