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الكويت ازدهرت
في عهد الشيخ 

مبارك الصباح بإنشاء 
مدرسة املباركية 

عام 1912

الراحل أسس أول 
عالقات سياسية 
وديبلوماسية مع

دول العالم

العبداهلل: مبارك 
الصباح كان قائداً 
قويًا يعرف أين 

يوجه املركب وسط 
أمواج السياسة 

املتالطمة

»أسد اجلزيرة« وضع 
الكويت على بر األمان 

وطريق اخلير

أشار خالل االحتفالية املئوية لرحيله إلى أن »أسد اجلزيرة« عرف بدور السياسي الفعال وبتعزيز عالقات الكويت اخلارجية

احلمود: إجنازات مبارك الصباح ستبقى خالدة في القلوب والنفوس

والتضحيات.
وأف����اد أن املكتبة الوطنية 
بدأت في تنفيذ مشروع حتويل 
القدمية في  الكتب  مجموعات 
تاريخ تراث الكويت إلى النظام 
اإللكترون����ي الرقمي لعرضها 
لألجيال املقبل����ة لتكون خير 
معني لهم ف����ي املعرفة والعلم 
والثقاف����ة ولتعزز في نفوس 
الش����باب االنتم����اء وال����والء 

واملواطنة.

إرث تاريخي

من جانبه، قال الباحث باسم 
اللوغان����ي في كلمة مماثلة إن 
الكويت شهدت خالل فترة حكم 
الشيخ مبارك الصباح استقرارا 
وازدهارا، ما جعل الراحل يترك 
إرثا تاريخي����ا ضخما ال يقدر 

بثمن.
وأضاف ان الش����يخ مبارك 
شخصية يقظة وحذرة ميتلك 
جدي����ة عالي����ة ف����ي مواجهة 
البالد  األحداث وإدارة شؤون 
ومعروف عن����ه أنه »مفاوض 

ماهر وديبلوماسي بارع«.
ولفت إلى ما خلفه الراحل 
من وثائق ورسائل ومستندات 
البريطاني  حفظت باألرشيف 
والعثماني واألرشيف الفرنسي، 

مؤكدا انها ال تقدر بثمن.
يذك����ر ان ملتق����ى الذكرى 
املئوية لرحيل الشيخ مبارك 
اليوم ويس����تمر  الصباح بدأ 
حتى الثالث من ديسمبر املقبل 
وتتضم����ن فعاليات����ه ندوات 
ومحاضرات إضافة إلى معرض 
للصور والوثائق والرس����ائل 
والكت����ب اخلارجية للش����يخ 
مبارك الصباح على أن تكون 
هناك زيارات لطلبة وطالبات 

مدارس وزارة التربية.

املنطقة، مبينا انه أرسى سياسة 
متوازنة رشيدة منحت الكويت 

األمن واالستقرار والبقاء.
وذك����ر ان زعام����ة مبارك 
الصب����اح الرائع����ة تتمثل في 
صفات احلاكم املخلص في حب 
وطنه وشعبه هي التي أكسبته 
لقب )مبارك الكبير(، مؤكدا انه 
س����يبقى مرجعا أساسيا ثريا 
في البح����ث التاريخي وجديد 
اإلنت����اج الفكري ف����ي تاريخ 

الكويت احلديث.
ولفت إلى أن انطالق امللتقى 
يأتي في إطار ترسيخ دور مكتبة 
الكويت الوطنية ورسالتها في 
إقامة األنشطة الثقافية الهادفة 
إلى إحي����اء وتوثيق وعرض 
األحداث املهمة واملش����رفة في 
تاريخ الكويت احلافل باملواقف 
واملناسبات اخلالدة في العطاءات 

الش����يخ مبارك لقب )أس����د 
اجلزيرة( في تلك الفترة.

شعلة النهضة

ب����دوره، قال املدي����ر العام 
الوطنية كامل  الكويت  ملكتبة 
سليمان العبداجلليل في كلمة 
مماثلة ان الشيخ مبارك الكبير 
حامل شعلة االنطالقة األولى 
لنهضة الكويت باجتاه احلداثة 
والتمدن، الفت����ا إلى ان البالد 
شهدت في عهده ازدهارا ونهضة 

شاملة.
العبداجلليل ان  وأض����اف 
الوثائ����ق التاريخية تدل على 
أن األمير الراحل كان ربانا ماهرا 
وقائدا حكيما س����ار بسفينة 
الكويت في زمن ميوج بعواصف 
املخاط����ر واحمل����ن واملطامع 
والتحديات للدول العظمى في 

وسط منافسة أوروبية على 
تقاس����م تركة االمبراطورية 

العثمانية.
وأضاف ان الشيخ مبارك 
الصباح يعد أح����د رجاالت 
الكويت الذين سجلوا أسماءهم 
ف����ي صفح����ات اإلجن����ازات 
التاريخي����ة حينم����ا وضع 
الكويت على بر األمان وطريق 
اخلي����ر والنماء بالتزامن مع 
الظروف التاريخية الصعبة 
التي واجهتها البالد في تلك 

الفترة.
الوكي����ل  ان  وأوض����ح 
السياسي البريطاني شكسبير 
حتدث عن األمير الراحل عام 
1911 قائ����ال إن »البالد حتت 
القبضة القوية للشيخ مبارك 
هي األفضل أمانا وحكما في 
إلى منح  اخلليج«، مش����يرا 

تأسيس أول مستشفى للعالج 
الطبي احلديث )مستش����فى 
اإلرسالية األميركية( فضال 
عن افتتاح املكاتب التجارية 
للكويت في اخلارج ورفع أول 
الكويت  راية وطني����ة لعلم 
وإنشاء أول نظام للجمارك 
وافتتاح أول مكتب للبريد في 
البالد وإبرم اتفاقية تاريخية 
وه����ي معاه����دة احلماية مع 

بريطانيا.

فترة ازدهار

من جهته، أكد الشيخ مبارك 
العبداهلل في كلمة مماثلة أن 
الراحل كان قائدا قويا يعرف 
أين يوجه املركب وسط أمواج 
السياسة املتالطمة خالل فترة 
ازدادت فيه����ا تطلعات نفوذ 
الكويت  الكبرى جتاه  الدول 

عبدالهادي العجمي

أك����د وزير اإلعالم ووزير 
الش����باب  الدولة لش����ؤون 
ان  الشيخ س����لمان احلمود 
ذكرى الشيخ مبارك الصباح 
)مبارك الكبير( ستبقى خالدة 
في قلوب ونفوس أهل الكويت 
والعرب الشرفاء والعالم، الفتا 
إل����ى أن التاريخ لن ينس����ى 
الكب����ار في نهضة  إجنازات 

الكويت.
وقال احلم����ود في كلمة 
ألقاها خالل احتفالية مئوية 
رحيل الشيخ مبارك باملكتبة 
الوطنية أمس إن الراحل طيب 
اهلل ثراه عرف بدور السياسي 
الفع����ال وبتعزي����ز عالقات 
الكويت اخلارجية وس����اهم 
الكويت  بجدارة في وض����ع 

على خرائط العالم.
وأضاف ان الكويت ازدهرت 
في عهد الشيخ مبارك الصباح، 
حيث مت إنش����اء اول مدرسة 
نظامية ف����ي البالد املعروفة 
مبدرسة املباركية، وذلك في 
عام 1912 فضال عن تشييد قصر 
السيف العامر مقرا للحكم، كما 
رسمت في عهده أول خريطة 

رسمية للكويت.
وأوضح ان الشيخ مبارك 
الصباح أس����س أول عالقات 
سياسية وديبلوماسية مع دول 
العالم بفتح مكتب املفوضية 
البريطانية واس����تقبال أول 
ممثل سياسي بدرجة قنصل 
لبريطانيا في الكويت، مشيرا 
الى ان����ه كان للراحل الفضل 
الكبير على كويت املاضي وما 

وصلنا إليه في احلاضر.
وذكر احلمود ان عهد الشيخ 
مبارك الصباح ش����هد أيضا 

كلمة مقتضبة مستحقة من د.سعاد الصباح في حق الشيخ مبارك الصباحصور املعرض املصاحب جسدت حقبة مهمة من تاريخ الكويت

جولة في معرض الصورالكويت على خريطة العالم عام 1913 صورة تذكارية ألسد اجلزيرة الراحل

حديث بني الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل أحمد الرجيب وم.علي اليوحة وحسني األنصاري ورجا حجيالن بني احلضور

إجنازات الراحل لن ينساها التاريخ

)ريليش كومار( الشيخ سلمان احلمود والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك العبداهلل يفتتحون معرض الصورة والوثائق  الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك العبداهلل ومحمد السنعوسي وأحمد الرجيب في مقدمة احلضور


