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 قالـــت الباحثة في تاريخ الكويت الشـــيخة منى اجلابر 
العبداهللا انه سيتم قريبا افتتاح «كشك الشيخ مبارك» بعد 
ترميمه ليوثق حقبة تاريخية مهمة من مسيرة الكويت وعهد 

احلاكم السابع الشيخ مبارك الكبير.
  وأضافت الشيخة منى اجلابر في تصريح لـ «كونا» أمس 
ان هذه اخلطوة تعد حدثا مهما 
كون كشك الشـــيخ مبارك أحد 
التاريخية واملباني  املعالم  أهم 
التراثية في البالد وانطالقا من 
مبدأ احملافظة على تلك املباني.

  وأوضحـــت أهمية التعريف 
بتاريخ هذا املبنى وتطور مراحل 
استخدامه وشغله معتبرة جتديد 
وترميم املبنى والعناية به فرصة 
أمام اجليـــل احلالـــي لالطالع 
والوقوف علـــى فترة مهمة من 
الكويت ينبغي احلرص  تاريخ 
على بقائها لدى أذهان األجيال.

  وأشادت باجلهود البارزة لرئيسة مركز العمل التطوعي 
الشـــيخة أمثال األحمد واملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب في اعادة ترميم الكشك.
  وعن تاريخ الكشك قالت ان الشيخ مبارك بن صباح الذي 
تولى احلكم بني العامني ١٨٩٦ و١٩١٥ شّيد بناءين في الكويت 
أحدهما في اجلهة الشرقية واآلخر في اجلهة الغربية وكان 
يجلس في الكشك الشرقي صباحا ومساء في الكشك الغربي 
ليستمع الى آراء ووجهات نظر ومشكالت املواطنني وتقدمي 

مختلف أوجه املساعدة لهم وشتى احللول ملشكالتهم.
  وبّينت ان الســـاحة التي يطل عليها الكشـــك كانت من 
أهم املواقع التجارية في الكويت خالل بدايات حكم الشـــيخ 
مبارك حيث انه مع بناء األسواق هناك بدأ أصحاب اجلمال 
القادمون من الصحراء التوجه الى هذه الساحة بعد منعتهم 
احلكومة آنذاك من التوجه الى املناخ غرب سوق التجار حيث 
اعتـــادوا التوجه للتبضع الى أن بدأوا االنتظار في ســـاحة 

الصفاة القدمية.
  وذكرت انه من بني األسواق التي كانت حتيط بتلك الساحة 
سوق اخلضرة وسوق التناكة والسوق الداخلي وسوق الدهن 

وسوق التمر وسوق اخلراريز وسوق املاء.
  وبّينت الشـــيخة منى ان الكشك الشـــرقي مت هدمه في 
خمسينيات القرن املاضي، مشيرة في الوقت ذاته الى األهمية 
الكبرى التي يتمتع بها الكشك الغربي الذي سيفتتح قريبا حيث 
كان مجلسا للشيخ مبارك ومبنزلة أول محكمة في الكويت 

وكان يرأسها الشيخ عبداهللا اجلابر الصباح عام ١٩٢٨.
  وقالت ان املبنى كان مؤلفا من طابقني أرضي ويشـــغله 
مكتب شـــؤون الغواصني حلل مشكالتهم وقضاياهم وكان 
يديره محمد بن عبد الوهاب بن حســـني الرومي بينما كان 
يضم الطابق األول من الكشك الغربي مكتب الشيخ عبداهللا 

اجلابر الصباح الذي كان يحكم بالقضايا املدنية.
  وبّينت ان املبنى كان يضم ايضا مكتب القاضي عبدالعزيز 
حمادة الذي كان يقضي في القضايا الشـــرعية عالوة على 
مكتب التســـجيل العقاري (الوثائق الرسمية) وكان يديره 

ابراهيم العدساني.
  وذكرت الشـــيخة منى ان هذا املبنى حتول بعد ذلك الى 
ادارة البلدية ومن ثم الى مقر للبريد ثم حتول الى أول فرع 

للمكتبة العامة التابعة إلدارة املعارف آنذاك.
  وأشارت الى ان املعلومات عن هذا الكشك موثقة ومستقاة 
من والدها الشيخ جابر العبداهللا اجلابر الصباح الذي يعد 
مرجعـــا لكثير من احلقائق التاريخية بحكم شـــغله مواقع 
مسؤولية عديدة ومالزمته لوالده املغفور له الشيخ عبداهللا 

اجلابر الصباح. 

 منى اجلابر: افتتاح «كشك مبارك» 
  قريبًا بعد ترميمه

 الشيخة منى اجلابر العبداهللا

 «الدسمة وبنيد القار»
  حتتفل األربعاء بعيد األم 

 «السكنية»: استدعاء املواطنني 
للتخصيص في «صباح األحمد»

 أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار محمد 
عاشور أن مجلس االدارة انتهى من التجهيز لالحتفال الكبير 
الذي ســـيقام يوم االربعاء املقبل في مدرسة آمنة االبتدائية 
بنات وهو مبناسبة عيد األم والدعوة عامة ألهالي املنطقة.

  وأضاف عاشـــور ان هناك فقرات متنوعة منها متثيلية 
بهذه املناسبة ومسابقات سحب 
الى  جوائز للجمهور، باالضافة 
أفضل مساهم يقدم بطريقة مميزة 

هدية لألم.
  وأكد عاشور ان مجلس االدارة 
يستقبل جميع أفكار ومقترحات 
مساهمي اجلمعية ويضعها في 
عـــني االعتبار، مؤكـــدا بذلك ان 
مجلس االدارة يعمل خلدمة أهالي 

املنطقة دائما دون كلل أو ملل.
  من جانب آخر، أشار عاشور 
الى ان مجلس االدارة انتهى من 
توزيع ٨٠ شاليه على املشاركني 
بالسحب في منتزه خليفة أليام اخلميس واجلمعة والسبت، 
وكذلك االسبوع الذي يليه بتوزيع ٨٠ شاليها آخر، حيث يصل 
مجموع الشاليهات ١٦٠ شاليها على مدار  أسبوعني، مؤكدا ان 

اجلمعية ستقدم كل ما لديها خلدمة مساهمي اجلمعية.
 ٭  عادل العتيبي 

 دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني املتقدمني 
بطلبات سكن لدى املؤسسة حتى تاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١ وما قبله 
والراغبني في احلصول على قسائم حكومية مبدينة صباح 
األحمد مراجعة صالة اخلدمة االســـكانية مببنى املؤسسة 
«جنوب الســـرة» الدور االرضي اثناء الدوام الرسمي وذلك 
اعتبارا من غدا الثالثاء ٢٢ اجلاري متهيدا للنظر في التخصيص 
لهم علما ان توزيع القسائم سيتم على املخططات فيما بعد، 

مصطحبني معهم املستندات التالية:
  جلميع أفراد األسرة

  شهادة راتب حديثة «اذا كان املتقدم بطلب يعمل بالقطاع 
اخلاص او متقاعد فعليه احضار شهادة من مؤسسة التأمينات 
االجتماعية تفيد اشـــتراكه بها، واحضار شهادات دراسية 

لالبناء بالدرجات للعام الدراسي احلالي.
  كتاب حديث من بنك التسليف واالدخار يطلب من ادارة 

خدمة املواطن باملؤسسة.
  شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها 

الرقم املدني.
  صور البطاقات املدنية ألفراد االسرة.

  في حالة وفاة والد صاحب العالقة عليه احضار شهادة 
ســـجل عقاري حديثة للمرحوم باالضافة الى شهادة حصر 

الوراثة.
  * مالحظة: في حالة التغيير في االسم يرجى احضار الكتب 

باالسم القدمي واجلديد بالنسبة للزوج والزوجة. 
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