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املطيري: الدراسة 
تتزامن مع مشاريع 

التنمية وتطوير 
منطقة األسواق 
واملناطق احلرفية

تساهم في تعزيز 
التنمية االقتصادية 

والسياحية في 
الكويت

االهتمام بالسوق 
وجعله رافداً ال يقل 
أهمية عن األسواق 

القدمية

مجسم السوق بعد التطوير

تنفرد بنشرها »األنباء« وأعدها م.مزيد املطيري رئيس املكتب الفني باللجنة الفنية في املجلس البلدي

دراسة فنية لتطوير سوق الصفافير مبنطقة الشرق
السوق وطريقة تبليطها وإنارتها 
كي يخرج لنا س���وق الصفافير 
بتصميم يضف���ي عليه اجلمال 

بتنسيق املوقع.
مح�ات س�وق الصفافي�ر: تأتي 
أهمية احملالت بالدرجة األولى من 
محافظتها على األنشطة القائمة، 
ويسهم في تأكيد أهميتها ومتيزها 
على مستوى املدينة تطوير بيئة 
العمل احمليطة له، وإزالة السلبيات 
القائمة، وتس���هيل عوامل جذب 
املتسوقني واملرتادين، من ممرات 
املش���اة، والتجهيزات اخلدمية، 
وجمال البيئة البصرية في املوقع، 
الواجهات  ليكون السوق إحدى 

السياحية في وسط املدينة.
كما يس���اعد تطوير محالت 
السوق الى تش���جيع ومشاركة 
املالك عل���ى تطوي���ر محالتهم 
في الس���وق، وتوسيع نشاطهم 
التجاري واحلفاظ على أنشطة 
الس�وق التراثية املتنوعة مما يزيد 
اإلقبال على سوق الصفافير وبذلك 

يرفع من التنمية االقتصادية.
اإلعانات: كما يساعد التطوير 
واالهتم���ام في تنظي���م لوحات 
احملال التجاري���ة، وذلك بوضع 
اللوحات  تصاميم موحدة لتلك 
وبالتالي يكون زيادة في رسوم 
اإلعالنات والتحكم في تنظيمها 
بس���وق الصفافي���ر. اضافة الى 
حتسني واجهات املمرات الداخلية، 
وأسقفها، كما يشمل على تنظيم 
مناسيب املمرات، وتنسيقها مع 
احملال، الى جانب تنظيم مداخل 
السوق من جهة الشوارع احمليطة، 
اضافة الى تأكيد احملور الرئيسي 
للمشاة القادمني من جهة الشارع 
الرئيس���ي واالهتمام بالواجهات 
الرئيس���ية اخلارجية املتماشية 

مع العمارة احمللية.

املطلوب للزبون.

الناحية الفنية لسوق الصفافير:

ش�كل املبنى: تصميم املبنى 
القدمي  الهندسي يتميز بالطابع 
لألسواق الداخلية للكويت مثل 
س���وق واجف ولكن استحدث 
بامل���واد اإلنش���ائية احلديث���ة 
باس���تخدام اخلرس���انة عندما 
استعملت بالبناء في بداية ظهور 

استخدام اخلرسانة بالكويت.
وتتك���ون من 8 مب���ان تأخذ 
الطابع الهرمي وكل مبنى مصمم 
بطريق���ة األعم���دة املائلة قليال 
بش���كل هرمي تقريب���ا يعلوها 
سقف معلق مائل من اخلرسانة 
املس���لحة والغرض من امليول 
تسريب مياه املطر على اجلانبني 
مع وجود فتحات بالسقف على 
امتداد السقف لإلنارة والتهوية 
الطبيعية. كما تك���ون األعمدة 
مرتبطة بجسور طولية مترابط 
بعضها ببعض لتثبيت األعمدة 

وتزيد من قوة التحمل.
عدد احملات: تتكون احملالت 
على جانبي كل مبنى عند دخول 
الزوار لسوق الصفافير وعددها 
10 محالت على اليمني و10 محالت 
على الشمال، ويصبح املجموع 
160 محال للثمانية مبان مختصة 
النحاسية  بحرفة املش���غوالت 

واحلديد اخلفيف.
املداخل: توجد مداخل رئيسية 
ملباني سوق الصفافير من اجلهة 
األمامية واخللفية لتزيد من حركة 
الزوار وأيضا للمساعدة لتحميل 

وليش���كل قوة ترابط اقتصادي 
وثقافي يخ���دم اقتصاد الكويت 

عند االهتمام به وتطويره.
التميز  وال ننس���ى ان ه���ذا 
والتفرد في هذه االنشطة التجارية 
جعل من سوق الصفافير مقصدا 
لزوار املدينة، وخصوصا السياح 
االجانب، فضال عن سكان املدينة، 
ولم يحد ازدهار األنشطة التجارية 
من حوله من نش���اطه، ونشأت 
عالقة تكاملية بني نشاط السوق، 
التجارية  املراكز  وما يزدهر في 
الراية مول  احمليط���ة كمجم���ع 
وسوق البلوكات التجاري واالبراج 
التجارية احمليطة ومنتزه احلزام 

االخضر.
حتلي�ل تصمي�م املبن�ى: جند 
التحليل الفن���ي لتصميم املبنى 
لسوق الصفافير ذا طابع قدمي وهو 
العلوية للمبنى  التهوية  بشكل 
لدخول الهواء حتت سقف املبنى 
اخلرساني العلوي الذي يذكرنا 
بطريقة املالقف الهوائية وهذا بحد 
ذاته يعطي املبنى تهوية طبيعية 
وحركة الرياح الى الداخل واخلارج 
مما ينعش السوق في جتدد الهواء 

داخل السوق.
كما تساعد الفتحات اجلانبية 
والعلوية لدخول االنارة الطبيعية 
للسوق مما يزيد احلس البصري 

للزوار.
املواقف: ان أي مشروع البد من 
ان تتوافر به مواقف منظمة وبها 
العدد الكافي للمركبات مما يعطي 
الراحة النفس���ية للزائر بحسن 
التنظيم وتوفر املواقف التي تخدم 

العاصمة االقتصادية،  وجعلها 
ويهتم املشروع بانعاش احلركة 
التجارية للسوق وحتسني بيئته، 
التل���وث البصري  ومعاجل���ة 
املمرات،  والبيئ���ي، وحتس���ني 
واملرافق احمليطة ملوقع س���وق 
الصفافير مم���ا يزيد في رصيد 
املواقع التنموية االقتصادية داخل 

عاصمة الكويت.
الهدف: يهدف مشروع التطوير 
لتحسني صورة سوق الصفافير 
بالعاصمة، الى رفع املس���توى 
العمراني واحلضري للس���وق 
مبا يتوافق مع مستوى منطقة 
عاصمة الكويت، ومش���اريعها 
تواك���ب  الت���ي  التطويري���ة 

التنمية.
كما سيساعد تطوير السوق 
على احياء التراث واحملافظة على 
بعض من تاريخنا وخدمة املهن 
املنتجة بفن صناعة املشغوالت 
اليدوية املشهورة بتراثها وتوفير 
سوق ملنتجاتهم ومساعدة ودعم 
لالقتصاد واحلد من اندثار هذه 
التي اش���تهرت على  احلرف���ة 
مستوى الكويت والدول املجاورة 

بفنها واتقانها ملهنتها.
ويعتب���ر س���وق الصفافير 
جذبا للزوار والسياح للتسوق 
واكتساب التراث الثقافي املهني 
للحرف القدمية للكويت وجعلها 
متحف���ا يزخر بذات���ه ومركزا 
تعليميا يقوم على اسس املهنة 
احلرفية لآلباء واالجداد سابقا.

ولتطوير هذا السوق ليكون 
فعالية اقتصادية وثقافية حديثة، 

وتنزيل البضائع.
املواقف: يفتقر سوق الصفافير 
للمواقف املنظمة التي تساعد على 
تنظيم حركة الوقوف للس���وق 
ويصب���ح االزدح���ام واضح���ا 
ألصحاب املركبات ما يخل بحركة 

السير الداخلية.
العناصر املعمارية املساندة 
للسوق: هناك عناصر معمارية 
مساندة لسوق الصفافير وانشطة 
تخدم السوق مثل املسجد الذي 
جنده بجانب السوق من اجلهة 
الشمالية للموقع ومطعم باجلهة 
اجلنوبية وهذه العناصر املهمة 
التي يجب ان تتوافر بكل مشروع 
حيوي كسوق الصفافير خلدمة 

الزوار وأصحاب احملالت.
الرؤي���ة املقترح���ة الع���ادة 
تطوي���ر س���وق الصفافير: ان 
رؤيتن���ا املس���تقبلية في اعادة 
العاصمة وتطوير سوق  رونق 
الصفافير حتديدا مع احملافظة على 
النشاطات احلالية للسوق وما 
يحويه من تراث عمراني وثقافي 
واجتماع���ي، وتطوير الس���وق 
كوجهة اقتصادية وسياحية جاذبة 
للمواطنني والسياح، وبصورة 
تالئم أهمية الس���وق كموقع له 
خاصية االستدامة مع االهتمام 
بكافة االبعاد التراثية والتاريخية 

والثقافية للمنطقة.
التطويري  وبهذا املش���روع 
ال���ذي س���يكون ف���ي مصلحة 
مدينة العاصمة الكويت واملالك 
واملس���تأجرين عموما وذلك في 
العمران���ي للعاصمة  التط���ور 

القرن التاس���ع عشر حيث كان 
القدمي  قبل ذلك بجانب السوق 

بالقرب من املسجد الكبير.

وسمي سوق الصفافير

»الصف���ار( هو م���ن يصنع 
األدوات النحاسية وهذه التسمية 
مش���تقة من »الصف���ر« وتعني 
»النحاس« واش���تهر احلرفيون 
قدميا بالكويت بحرفة املشغوالت 
النحاس���ية ومن ذل���ك صناعة 
»األوان���ي النحاس���ية والقدور 
والصواني واألباريق واملالليس 
واملغاريف والسطول ودالل القهوة 

واملناقل )الدوه(«.

األنشطة المستخدمة:

ومع التط���ور أدخلت بعض 
الصناعات التي لها عالقة باحلرفة 
مث���ل األدوات املنزلية املتنوعة 
والتن���ك بأحجامه���ا املختلف���ة 
النحاسية  للتخزين والبراميل 
وتنوعت أشكال الدوه وذلك بعمل 
الزخارف بها لتجميلها وصناعة 
املناسيب لشد اخليام واخلطاف 
ألهل البحر وصناعة الدكتات التي 
تس���تخدم للتكييف  والبراميل 
التنوع  الكبيرة وهذا  واجلدور 
من احلرفة زاد االقبال على سوق 

الصفافير.
ويعتمد عمل املهنة من تصنيع 
النحاس واملش���غوالت املعدنية 
الصغيرة في سوق الصفافير على 
اخلبرة والتحمل والصبر نتيجة 
لطبيعة العمل الذي يتطلب قدرة 
القياس والشكل  الدقة في  على 

الش���ؤون  إدارة  أعد مدي���ر 
الهندس���ية في املجلس البلدي 
ورئيس املكت���ب الفني باللجنة 
الفنية ورئيس رابطة املهندسني 
املعماري���ني بالكوي���ت م.مزيد 
املطيري دراسة فنية لتطوير سوق 

الصفافير مبنطقة الشرق.
ل� »األنباء«  وقال م.املطيري 
ان هذه الدراس���ة حازت إعجاب 
البلدية  الدولة لش���ؤون  وزير 
نظرا لألهمية التاريخية واملوقع 

االستراتيجي لهذا السوق.
وأض���اف املطي���ري ان هذه 
الدراس���ة تأت���ي متزامن���ة مع 
مش���اريع إعادة تطوير كل من 
منطقة االسواق واملناطق احلرفية 
بالكويت والتي تساهم في تعزيز 
التنمية االقتصادية والسياحية 

في الكويت.
وأشار الى أن أبرز التوصيات: 
االهتمام بالسوق وجعله رافدا ال 
يقل أهمية عن األسواق القدمية 
وأح���د املعالم الس���ياحية التي 

يقصده السياح بالكويت.
وفيما يلي تفاصيل الدراسة 

التي تنفرد »األنباء« بنشرها:
ه���ذه الدراس���ة الت���ي تهتم 
بإحياء املنطقة التاريخية لسوق 
الصفافير مبدينة الكويت، والتي 
تهدف الى تطوير وحتسني سوق 
الصفافير ملوقعه املهم بوس���ط 
املدينة واحلفاظ عليه، ومتيزه 
بنوع م���ن الصناع���ة احلرفية 
القدمية التي اشتهرت بها الكويت 
وال���دول املج���اورة وكمقص���د 
اقتصادي وسياحي يجب علينا 

احلفاظ عليه.
ان اهتم���ام ال���دول باملواقع 
التراثية والتاريخية واألسواق 
القدمية يزيد من رصيد موروثها 
الثقافي ليجعل من مس���تقبلها 
وجود ماض يفتخر به األجيال.
وتأتي هذه الدراسة بتطوير 
س���وق الصفافير لبنة اضافية 
الى املشاريع التطويرية للمدينة 
والتي تهدف في مجملها الى رفع 
العمراني واحلضري  املستوى 
للمنطق���ة، ضم���ن خصوصية 
معماري���ة تراثي���ة، جتعل من 
منطقة العاصمة عنوانا للهوية 
املعمارية ملدينة الكويت وتؤكد 
القيمة املعنوي���ة واالقتصادية 

لعاصمة الكويت.

الموقع العام

يقع سوق الصفافير في عاصمة 
الكويت وس���ط املدينة )شرق( 
خلف مجمع األوق���اف ومقابل 
احل���زام األخضر للدائري األول 
وبجانب مبن���ى برج التجارية، 

كما هو موضح باخلريطة.

تاريخ سوق الصفافير:

يعتبر س���وق الصفافير من 
املعال���م القدمية ف���ي الصناعة 
احلرفية وبدأ انشاؤه منتصف 

سوق الصفافير احلالي من الداخل منظر السوق القدمي م.مزيد املطيري

مجسم للتطوير مزاولة أنشطة حرفية مكونات تشمل مطعم ومسجد السوق اجلديد

التوصيات
٭ االهتمام بسوق الصفافير 

وجعله رافدا ال يقل أهمية 
عن املواقع األسواق التراثية 

القدمية.
٭ اإلسراع في تطوير سوق 
الصفافير من مبدأ التسريع 

بالقرارات من اجلهات 
املختصة املعنية.

٭ احلفاظ على هذا اإلرث 
املعماري جلعله أحد املعالم 
السياحية للكويت ومقصدا 

للسياح.
٭ االستفادة من التطوير 

الشامل الذي يساعد بالربط 
الفراغي واحلركي للسوق 
مع املنطقة احمليطة، ودعم 
اجلانب االقتصادي بتبني 

دعم الشباب في املهنة 
احلرفية وعامل جذب 

تعليمي.


