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2
ر المشمولين بالرعاية بورحمة: توزيع المؤونة الرمضانية على القصَّ

ضمن باقة خدماته���ا الرعوية املقدمة البنائها 
ر حاليا على  تعكف الهيئة العامة لش���ؤون القصَّ
توزيع كوبونات املؤونة الرمضانية على األس���ر 
املس���تحقة لها مبناسبة قرب حلول شهر رمضان 

املبارك.
صرح بذلك نائب مدير عام الهيئة لشؤون رعاية 
ر ان���ور بورحمة، وقال ان الهيئة دأبت على  القصَّ

تفعيل سبل التواصل مع ابنائها على تعدد فئاتهم 
واختالف مواقعهم.

مش���يرا الى ان الهيئة ومع قرب اطاللة الشهر 
الفضي���ل دعت املش���مولني برعايتها الى تس���لم 
الكوبونات املخصصة له���ذا الغرض وعلى مدار 
أسبوعني من ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية 

بالطابق األرضي مببنى الهيئة مبنطقة شرق.

الشيخ جابر املبارك مستقبال الشيخ مشعل املالك الصباح

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير بسام عبداملجيد

المبارك التقى الملحق الديبلوماسي  بسفارتنا في موريتانيا

الخالد بحث مع السفير السوري التطورات اإلقليمية والدولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك امللحق الديبلوماسي 
بس���فارتنا لدى موريتانيا الشيخ مشعل املالك 
الصباح. ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية 
واالستماع الى توجيهات وارشادات رئيس مجلس 

الوزراء باالنابة للعمل على توطيد اواصر العالقات 
ب���ني الكويت وجمهورية موريتانيا االس���المية. 
وفي نهاية اللقاء اكد الشيخ جابر املبارك اهمية 
العمل بكل جد واجتهاد ملا يخدم قضايا ومصلحة 

الكويت.

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد مبكتبه امس سفير اجلمهورية العربية السورية 
بسام عبداملجيد. ومت خالل اللقاء استعراض وبحث 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني اضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك.

 )محمد ماهر(كشك الشيخ مبارك مت تغطيته للبدء في ترميمهرئيس فريق »همتنا لديرتنا« ابراهيم املشوطي وخالد اخللف والباحث صالح املسباح خالل املؤمتر الصحافي

»همتنا لديرتنا« نّظم محاضرة أمس األول للتعريف بتاريخه وأهميته

بدء ترميم كشك الشيخ مبارك الصباح 
في المباركية الفتتاحه كمزار تاريخي

الخلف: الكش�ك كان عبارة عن مجلس أمة مصغر حيث كان الشيخ مبارك يس�تقبل أهل الكويت فيه ويستمع إلى شكاواهم وقضاياهم

دارين العلي
بجهود حثيثة من رئيسة مركز 
امثال  التطوعي الشيخة  العمل 
االحمد سيتم اعادة ترميم كشك 
الشيخ مبارك الصباح الشمالي 
في منطق���ة املباركية الفتتاحه 
كمزار تاريخي في العيد الوطني 
املقبل حتت مظلة املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
هذا م���ا  اك���ده الباحث في 
تاري���خ الكويت خال���د اخللف 
خالل مشاركته في احملاضرة التي 
نظمت أول من أمس بجانب الكشك 
في املباركية من قبل فريق »همتنا 
الذي يعمل  التطوعي  لديرتنا« 
حتت مظلة مركز العمل التطوعي 
حتت عنوان »كشك الشيخ مبارك 
الصباح عبر تاريخ الكويت«. من 

جهته اكد رئيس الفريق ابراهيم 
املشوطي ان الكشك مكان يفتخر 
به كل كويتي يريد االس���تفادة 
والتعرف عل���ى تاريخ الوطن. 
وعاد اخللف ليتحدث عن تاريخ 
الكشك ومراحله، مشيرا الى ان 
الش���يخ مبارك الكبي���ر كان قد 
شيد كشكني: شمالي وجنوبي، 
اجلنوب���ي جرى هدمه مع بداية 
النهضة العمرانية، اما الشمالي 
فمازال موجودا وكان يس���تغل 
خالل املرحل���ة القريبة املاضية 
كمح���الت جتارية لالق��مش���ة 
واملطاعم وغيره���ا بعد ان كان 
ف��ي مرحلة الستينيات يستغل 
كاستديو تص��وير وك��ان االول في 
الكويت. ولفت الى ان الكشك كان 
مبنزلة مجلس امة مصغر،حيث 

كان الش���يخ مبارك يستقبل به 
عموم اهل الكويت ليستمع الى 
قضاياهم وشكاواهم ويساعد كل 
من يحتاج الى مساعدة حيث كان 
يجلس في الكشك من بعد صالة 
العصر حتى قبل صالة املغرب، 
مش���يرا الى عدة حوادث جرت 
في الكش���ك وقضايا قام الشيخ 
مبارك الصباح بحلها للمواطنني 
مس���تذكرا امثلة عدة تشير الى 
اهمية الكش���ك. وع���ن املراحل 
انه  التاريخية للكش���ك اوضح 
اثناء دخول الكويت عصر الدولة 
احلديثة )نظام الدوائر احلكومية( 
مت اختيار الكشك الشمالي ليكون 
مقر احملكمة عام 1927 برئاس���ة 
الشيخ عبداهلل اجلابر، وذلك حتى 
عام 1942 حيث حتول الكشك الى 

مقر الدارة البريد ثم حتول بعدها 
الى مص���ور ثم محالت جتارية 

قبل اغالقها لترميمه.
وشارك في احملاضرة الباحث 
في التراث الكويتي صالح املسباح 
الذي اوضح ان اس���م املباركية 
جاء نسبة للشيخ مبارك الكبير 
الذي حكم الكويت بني 1896 و1915 
التجاري  التب���ادل  متحدثا عن 
والتوسع في االسواق الكويتية 
منذ القدم وعلى مر التاريخ ومن 
ضمنها س���وق املباركية ال��ذي 

نشه���ده اليوم.
واوضح ان العوائل الكويتية، 
سميت بأسماء املهن التي كانت 
متتهنه���ا كالصاي���غ والصانع 
والنجار والق���الف والتويجري 
والنه���ام وغيره���ا، الفت���ا الى 

الكويت اش���تهرت بصناعة  ان 
السفن و»البغلة« كانت اش��هر 
اما اش��هر  س���ف��ينة كوي��تية، 
ميناء ف��ه���و »الفرضة«، الفت��ا 
الى ان الكويت كانت ابرز مركز 
جتاري في املنط��قة بالرغ��م من 

صغر مساحتها.
وحتدث عن املراكز التجارية 
وامتدادها ونشاطها وتطورها عبر 
التاريخ والترميمات التي حلقتها 
كسوق التجار املمتد من »بهيتة« 
اي املكان املرتفع وهي اقدم مكان 
ف���ي الكويت وس���وق الفرضة 
وسوق الغرافة مشيرا الى بعض 
املصطلح���ات الكويتية القدمية 
التي كانت تطلق على االسواق 
وتستعمل داخل السوق شارحا 

معانيها ومؤداها للحضور.


