
 

 مقدمة تعبير عن ابراج الكويت

نتناول فيما يلي موضوع تعبير عن أبراج الكويت، ذلك المشروع الحضاري الذي تم القيام بإنشائه ألجل أن يكون 

اة مواكبة حركة التطور واالزدهار في العالم، وجعل الحيمعلماً عمرانياً وحضارياً يدل على سعي دولة الكويت على 

تضج في تلك األرض من حيث السياحة وتلبية رغبات السكان والحكومة بحيث تضاهي من خاللها أفضل األبراج 

 .العالمية، وذلك من حيث الموقع والخدمات واالتساع وحجم الرفاهية

 موضوع عن االستئذان وآدابه في اإلسالم كامل :شاهد أيًضا

 تعبير عن ابراج الكويت

من أراضي دولته، تولدت الرغبة واالندفاع من قبل الشيخ جابر األحمد الصباح باستلهام وتنفيذ فكرة إقامة األبراج ض

فقام باإليعاز إلى الحكومة بإعداد دراسة تفصيلية عن هذه الفكرة واالقتراح الذي أماله عليها، وفعالً وفي العام 

أخذت الحكومة بدراسة هذا المشروع الحيوي من حيث اختيار المكان، وتحديد الشركة التي ستنفذه  1963الميالدي 

، حيث عاودت فكرته 1968التنفيذ، ولكن تم تأجيل هذا المشروع الضخم حتى العام  والتكلفة ومدة الفترة التي يحتاجها

، ليفتتح رسمياً ويتم تدشينه من 1979بدأ اإلنشاء ليتم االنتهاء منه في العام  1975بالطرح على الحكومة، وفي العام 

ويت الفكري والعمراني وطرازها قبل الشيخ جابر األحمد الصباح، وكان البناء بشكل تراثي مميز يدل على إرث الك

 .وثقافتها

 موضوع عن الغضب وتأثيره على الفرد والمجتمع كامل :شاهد أيًضا

 ماسبب بناء أبراج الكويت

هو  1975إن السبب الرئيس الذي دفع الدولة الكويتية التخاذ القرار ببناء األبراج في الكويت في ذلك الوقت من العام 

الضرورة الملحة وحاجة وزارة الكهرباء التي كانت توصي بها وتطالب باستمر بإيجاد حل لتلبية حاجتها أال وهي بناء 

ك الخزانات الحديدية الموجودة لديها، وبذلك تم بناء األبراج ليستفاد خزانات للمياه تكون ضخمة الحجم كبديل عن تل

 .منها مساحة لتأمين تخزين مليون متر مكعب من المياه

 اين تقع أبراج الكويت

 ً متراً، وتقع هذه األبراج على ساحل  187يصل ارتفاعه إلى   إن عدد أبراج الكويت هو ثالثة أبرج وأعالها برجا

مدينة الكويت العاصمة، ضمن منطقة يطلق عليها اسم العجوزة، إلى المقابل من مكان قصر دسمان الخليج العربي في 

إلى الموقع الشرقي من العاصمة، وهذا الموقع يلفت االنتباه من قبل الزائرين إلى روعته بجيث يستطيع عند الصعود 

ليج العربي والنظر إلى مياهه وعمق إلى البرج من االستكشاف وتحقيق الرؤية المباشرة إلى أعالي منطقة الخ

 .الصحراء وباقي المدينة الكويت وما حولها

 متى تأسست أبراج الكويت

على شكل يوحي بمعالم الكويت التراثية، وهي البرج   لقد تم تأسيس األبراج في الكويت والبالغ عددها ثالثة أبراج

مصممة على شكل يجسم التراث فالبرج   وهذه األبراج الرئيسي والبرج األوسط لتخزين مياه البحر، والبرج األصغر،

ألفاً من  55األول يحمل كرتين والثاني كرة واحدة تدل على الِمرش والبرج الثالث يحمل المكحلة، وتمت إضافة 

المطلية بالزهر الصيني إلى الكرات لتظهر بشكل بديع أمام الرائين لها، وتحكي له قصة الماضي   الصحون الحديدية

حاضر والمستقبل من االزدهار والتراث والتطور وكذلك الثقافةوال . 

 خريطة ذهنية عن أبراج الكويت

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d8%b0%d8%a7%d9%86/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b6%d8%a8/


 

 :نقدم هنا معلومات غنية على شكل فكر متعددة لرسم خارطة في الذهن عن أبراج الكويت منا يلي

 عدد أبراج الكويت ثالثة أبراج تطل على الخليج العربي. 

  دسمان شرقي العاصمةهي في منطقة العجوزة مقابل قصر . 

 للبرج األول شكل المبخر وللثاني شكل المرش وللثالث شكل المكحلة. 

 األبراج صورة عن تاريخ الكويت وتراثها. 

  مترا 113مترا، ارتفاع البرج الثالث  147مترا، ارتفاع البرج الثاني  187ارتفاع البرج األول . 

  1979في العام  ، وتم افتتاحها1975تم االبتداء ببنائها في العام . 

 مكتب ليندستورم الهندسي في   الشركة اليوغسالفية انيرجو بروجيكت هي من بنتها بدراسة وتصميم من

  .السويد

 الحياة الصحية healthy lifestyle موضوع عن :شاهد أيًضا

 خاتمة تعبير عن ابراج الكويت

وهكذا ننهي تعبي عن أبراج الكويت، ذلك المعلم العمراني والحضاري المتميز الذي يدل على تراث الكويت وثقافتها 

براجاألصيلة من حيث شكل المبخر والمكرش والمكحلة الظاهرة بوضوح على هندسة تلك األ . 

  

 

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-healthy-lifestyle/
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