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الجاسم: تشجيع األهل واألقارب مهد لي النجاح
اكد سليمان اجلاسم احد املتقدمني 
للمشاركة في معرض »لكويت عزنا 
2« الذي سيقام على ارض املعارض 
الدولية في مشرف وصاحب مشروع 
»Esta la Pasta« وهي عبارة عن اكلة 
ايطالية سريعة التحضير من ابتكاره 
ان هذه املش���اركة تعتبر الثانية له 
بعد االقبال الكبير الذي حظي به في 

مشاركته االولى.
وبني اجلاسم ان اجلمهور استقبل 
فكرته ل� »الطبخة« االيطالية املكونة 
من باستا ومجموعة حلوم وسلطة 
من اختيار الزبون وحتضر في اقل 
من خمس دقائق امامه وتوضع في 

كوب بطريقة مبتكرة وحديثة.
وافاد اجلاس���م بأن فكرة اختيار 

االسم جاءت بناء على سهولة اللفظ 
وسرعة تذكره، وهو اسم ايطالي يعني 
»الدقيق« والتواصل مع اجلمهور كان 
عن طريق موقع Esta la Pasta على 

الفيس بوك.
واوض���ح ان بداية اهتماماته بفن 
الطب���خ كانت منذ الصغر فهو كثير 
الدخول الى املطبخ وابتكار »اكالت« 
نالت استحس���ان من تذوقها ليجد 
بعدها التشجيع من االهل واالقارب 
ومن تذوق طبخاته انتقل بعدها الى 
املع���ارض ذاكرا ان طموحه إنش���اء 
مطبخه ومطعم���ه اخلاص ومن ثم 
الى سلسلة مطاعم محلية  االنتقال 
ومن ثم خليجية للوصول بعد توفيق 

اهلل الى العاملية.

مبتكر »Esta la pasta« مشارك في معرض »لكويت عزنا 2«

»أبناء السندباد«
 أول فيلم تسجيلي

عالمي

في الثالثينيات من القرن األخير في 
األلفية الثانية، بدأ الكويتيون في السفر 
والترح��ال الى عدد من الدول العربية 
للدراس��ة والتجارة وهناك استطاعوا 
مشاهدة األفالم في دور السينما سواء 
كانت أجنبية مستوردة أو أفالما عربية 

منتجة في تلك الدول.
وكان الناس ف��ي الكويت، خاصة 
املوسرين يقومون بعرض أفالم روائية 
عربية وأجنبية مقاس 16 مم في منازلهم 
على آالت عرض خاصة بهم، واول آلة 
عرض س��ينمائي دخلت الكويت عام 
1936. واستمر عرض هذه األفالم في 
املنازل حتى بعد تأسيس دور العرض 
ألن البع��ض كان يعتبره��ا نوعا من 
الوجاهة وأيضا ألنه كان يعطي فرصة 
للنساء ملشاهدة األفالم في املنازل دون 
الذهاب إلى دور العرض، حيث انه لم 
يكن مسموحا لهن بالذهاب إلى السينما 

آنذاك. 

وقعت معركة »دير اجلماجم« بني 
احلجاج بن يوسف الثقفي وعبدالرحمن 
األشعث الذي خرج على اخلالفة األموية 
وأعلن احلرب عليها واستمرت املعركة 
100 يوم حتى انتهت بانتصار عظيم 
للحجاج والقضاء على الفتنة وإعادة 

االستقرار للخالفة األموية.

رؤيتنا: خلق بصمة شبابية تساهم في بناء مستقبل الكويت االقتصادي
مهمتنا:  دعم الشباب حتى يخطوا خطوتهم األولى وخلق الفرصة من العدم

محمد سالم اجلاسم

»لكويت عزنا« 

جاء اس���م »لكويت عزنا« 
إميان���ا منا ب���دور الدولة في 
التي  الشبابية  الطاقات  دعم 

هي اساس لبنائها.
وسعيا من النظرة املستقبلية 
للعال���م باالهتمام بالش���باب 
وإجنازاته���م ومجاراته لركب 
التقدم االقتصادي، يعود معرض 
»لكويت عزنا« للعام الثاني على 
التوالي بحلته اجلديدة بكل ما 
يناسب االنس���ان العصري ذا 
الذوق الرفي���ع املتطلع حلياة 

مشرقة متجددة.
 ومن جان���ب آخر يهدف 
معرض »لكوي���ت عزنا« إلى 
دعم الكوادر الشبابية الوطنية 
واب���راز مواهبه���ا في جميع 
املجاالت وإثبات قدرات الشباب 
الكويتي في عالم األعمال احلرة 
واالقتصاد حيث نتبنى مثل 
تلك املشاريع الصغيرة املبتدئة 
ونساعد على تطويرها مستقبال 
بأياد كويتية مخلصة التي هي 
الداعم األول ملثل هذه املعارض 
والتي تساهم في بناء شخصية 

اإلنسان الكويتي املعاصر.
mohammed@kw-3zna.com

األمير الراحل عبداهلل السالم مؤسس الدولة الدستورية
انتشر في عهده التعليم وأنشئت معاهد المعلمين والمعاهد النموذجية

سليمان اجلاسم

حدث في مثل هذا اليوم

»لكويت عزنا« معرض إلبراز 
مواهب الشباب وإبداعاتهم

مبناسبة التجهيزات الفتتاح معرض »لكويت 
عزنا« على ارض املعارض � مشرف، اشارت رئيسة 
اللجنة املنظمة عذوب اجلاسم الى ان هذه املناسبة 
تقام بشكل سنوي وان االستمرار للعام الثاني على 
التوالي يعود الى النجاح والتميز الذي ملسناه في 

املعرض االول.
واوضحت ان املعرض يبرز مواهب الش��باب 
وابداعاتهم من خالل عرض مبتكراتهم اال ان كثرة 
املعارض تعتبر ايجابية ولكل معرض اهداف يطمح 

للوصول اليها ليضع بصمته على املجتمع.
وافادت اجلاس��م بأن بعض املواهب قد تواجه 
بعض املعوقات في االنطالقة بشكل فردي، واميانا 
منا اقمنا معرض »لكويت عزنا« لتشجيع الشباب 
وخلق بيئة جتارية واقتصادية تخدم التوجه العام 

للتنمية في الدولة.
وم��ن ثم االنطالقة من مش��اريع صغيرة الى 
االنتشار احمللي وبالتالي التوسع عامليا، والوصول 
الى االه��داف املرجوة من االعتم��اد على النفس 
والتميز واالبتكار من خ��الل العمل احلر وابراز 

مواهب الشباب.

أبو الدستور، املغفور له الشيخ 
عبداهلل السالم الصباح هو مؤسس 
دولة الكويت الدستورية، فقد دشن 
أول برملان في البالد وهو احلاكم 
احلادي عشر من أمراء آل الصباح 
الكرام وهو والد صاحب الس����مو 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل 

الصباح رحمه اهلل.
ولد الشيخ عبداهلل السالم في 
عام 1895، وفي عهد الشيخ أحمد 
اجلابر )1921-1950( تولى رعاية 
ش����ؤون البالد اإلداري����ة واملالية 
قبل أن يتولى في عام 1950 والية 
اإلمارة التي أصبحت في عهده دولة 
مستقلة ذات سيادة تامة يحكمها 

نظام دستوري دميوقراطي.
وجاءت هذه التطورات في فترة 
شهدت فيها الكويت تدفق العائدات 

النفطية.
عّم الرخاء االقتصادي الكويت 
مع تزايد إنت����اج النفط واجتهت 
البالد إلى نهضة عمرانية شاملة 
كان وراء مسيرتها شخصية األمير 

الش����يخ عبداهلل، فقد تولى رئاسة املجلس التشريعي ثم رئاسة 
مجلس الشورى، كما ترأس الكثير من اجلمعيات األدبية والعلمية 

وكذلك اإلشراف على مالية الكويت.
حافظ الشيخ عبداهلل السالم الصباح، رحمه اهلل، على مكانة 
الدولة السياس����ية والدولية وأرسى دعائمها داخليا باملؤسسات 

الدستورية والقانونية.
ففي عهده: انتشر التعليم وزودت املدارس باألجهزة والوسائل 
التعليمية احلديثة وأنش����ئت معاه����د املعلمني واملعاهد اخلاصة 
للمعاقني.ومت تأمني العالج للمواطنني واملقيمني مجانا، وأنشئت 

املستوصفات واملراكز الصحية ومستشفى الصباح النموذجي.
كما أنش����ئت أكبر محطة لتقطير مي����اه البحر ومحطة كبيرة 
لتوليد الكهرباء وبنيت املس����اكن لذوي الدخل احملدود ونظمت 

املساعدات املالية لذوي احلاجة.
نشطت التجارة في عهده في شتى امليادين.

شهد عام 1961 في عهده استقالل الكويت وإلغاء معاهدة احلماية 
املبرمة م����ع بريطانيا عام 1899 واس����تبدلت بها معاهدة صداقة 
وتعاون، وأصبحت الكويت دولة مس����تقلة ذات سيادة وعضوا 

في جامعة الدول العربية في يوليو 1961.
ش����كلت في عه����ده أول وزارة ف����ي الكويت بعد االس����تقالل، 
وأجريت انتخابات عامة الختيار عشرين عضوا يكونون املجلس 

التأسيس����ي الذي اضطلع مبهمة 
وضع الدستور.

أجري����ت في عه����ده انتخابات 
أمة بعد  الختي����ار أول مجل����س 
االستقالل في يناير 1963 وتوالت 

بعد ذلك املجالس النيابية.
تبادلت الكويت في عهده التمثيل 
الديبلوماسي مع معظم دول العالم 
وانضمت إلى هيئة األمم املتحدة 

في 1963/5/14.
صدر في عهده أول دس����تور 

دميوقراطي كويتي.
تعرض لوعكة صحية شديدة 
بتاري����خ 26 أكتوب����ر 1965 وكان 
ال����دورة العادية  حينه����ا يفتتح 

ملجلس األمة.
ثم توفي رحم����ه اهلل بتاريخ 
24 نوفمبر 1965 مبسكنه بقصر 

الشعب.
 الشيخ عبداهلل السالم الصباح 

عام 1955 
وقد علق على صدره وس����ام 
K.C.M.G الذي منحته إياه احلكومة 

البريطانية في عام 1950 مبناسبة عيد جلوس سموه األول.

االستقالل..قصة من تاريخ الكويت 

هو النجل األكبر للشيخ سالم املبارك الصباح حاكم الكويت 
1917-1921، ولد في عام 1895 وتلقى تعليمه في الكويت واشتهر 

بالتواضع والزهد والعزوف عن مظاهر الدنيا.
وعرف منذ صغره بالنباهة والذكاء وبش����غفه بالعلم واألدب 
والتاريخ ومعرفة األنس����اب، لذا قرب إليه أهل العلم واألدب، كما 
اشتهر بولعه بالشعر فحفظ الكثير من الشعر العربي، خصوصا 
شعر املتنبي ملا فيه من احلماسة واحلكمة وكثيرا ما كان يستشهد 

بشعره في العديد من املناسبات، 
ولقد كان شعاره في احلكم، العدل أساس امللك، وكان يردده في 
مجالسه ويتمثل به في جميع أعماله وفي معامالته مع مواطنيه، 
وكان الى جانب عدله حازما ومتشددا في قول احلق، ال تأخذه في 
احلق لومة الئم، تولى والية العهد في عهد املرحوم الشيخ أحمد 
اجلابر الصباح 1921 � 1950 كما تولى رئاسة املجلس التشريعي 1938 
الذي كان يتكون من ثنيان الغامن، عبداهلل الصقر، الشيخ يوسف 
بن عيس����ى، يوسف املرزوق، السيد علي السيد سليمان، يوسف 
احلميضي، صالح العثمان، محمد الداود املرزوق، سلطان ابراهيم 

الكليب، مشاري احلسن البدر، وخالد عبداللطيف احلمد.

عذوب سالم اجلاسم األمير الراحل عبداهلل السالم

الكويت
تسجيل أول رحلة بريدية معروفة 
ومسجلة وهي التي قامت من الكويت 
الى حلب وذلك من خالل احدى الرسائل 
املرسلة من وكالء شركة الهند الشرقية 
)السادة موروالتوش وابراهام( املعتمدين 
في بوش��هر بفارس الى مجلس إدارة 

الشركة في لندن عبر الكويت.


