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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يّطلع على أحد أنواع البخور خالل جولته

صاحب السمو يطلع على املعروضات في معرض احلرف اليدوية التراثيةهدية تذكارية لصاحب السمو

لفتة أبوية من صاحب السمو األمير 

صاحب السمو تفقد الصيدلية اإلسالمية ومعرضًا للحرف اليدوية التراثية الكويتية القدمية

األمير افتتح »كشك الشيخ مبارك الكبير« وجتّول في سوق املباركية
حتت رعاية وحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أقيم صب���اح أمس حفل افتتاح 
الكبير«،  »كشك الشيخ مبارك 
وقد وصل موكب سموه إلى مكان 
احلفل حيث استقبل بكل حفاوة 
النفط  وترحيب من قبل وزير 
ووزير اإلعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
العبداهلل ووزير  الشيخ احمد 
األش���غال العامة ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لشؤون 
ورئيسة مركز العمل التطوعي 
الشيخة أمثال األحمد وأعضاء 

اللجنة املنظمة للحفل.
وشهد احلفل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
وكبار الش���يوخ وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد والنائ���ب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املب���ارك وكبار 

املسؤولني بالدولة.
الوطني  بدأ احلفل بالنشيد 
ثم قام صاحب الس���مو األمير 
بافتتاح »كش���ك الشيخ مبارك 
الصباح« الذي تضمن الصيدلية 
اإلسالمية للعالج وبيع األدوية 
بعدها قام سموه بجولة في سوق 
املباركية كما تفقد سموه معرضا 
للحرف اليدوية التراثية الكويتية 
القدمية، بعدها مت تقدمي هدية 
تذكارية لسموه بهذه املناسبة. 
هذا وغادر سموه مكان احلفل 
مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وترحيب.
أكد وزير األش���غال  بدوره 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية د.فاض���ل صفر أهمية 
احلف���اظ على معال���م الكويت 
التراثية السيما »كشك مبارك« 
الذي يرمز إلى تواصل احلاكم مع 
شعبه واالستماع إلى شكاواهم 

وإدارة شؤون البلد.
وقال الوزير صفر ل� »كونا« 
في احتفالي���ة الكويت بافتتاح 
»كشك مبارك« التاريخي ان إعادة 
إحياء هذا الرمز التراثي الكويتي 
»مبثاب���ة تأريخ للدميوقراطية 

للتحرير وخمس���ة أعوام على 
تقلد صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وب���ني اليوح���ة ان املجلس 
الوطن���ي للثقافة ه���و املعني 
بتطبيق املرسوم األميري رقم 11 
لسنة 1960 بقانون اآلثار، مضيفا 
انه بناء على هذا املرسوم يقوم 
املجلس مبس���ح جميع املباني 

التاريخية بالكويت.
وأوضح ان من املرافق التراثية 
التي متت إعادة ترميمها وفتحها 
»بيت ديكس���ون« واملدرستني 
الشرقية والقبلية واملستشفى 
األمريكاني وغيرها العديد وفق 
املسؤولية املنصبة على عاتق 
املجلس الوطني باحلفاظ على 
اآلثار ومعالم التراث الكويتية.
وق���ال ان م���ن األماكن التي 
يعمل عليها املجلس اآلن إعادة 
فتح قصر الغامن )قصر اخلزعل 
سابقا( وقصر الشيخ عبداهلل 
اجلابر )ديوان اخلزعل سابقا( 
الذين مت انتزاع ملكيتهما بنفس 
الفترة الزمنية ل� »كشك مبارك« 
ولك���ن لكبر مس���احة املبنيني 
س���يحتاجان الى وق���ت أطول 

إلعادة بنائهما.
وأشار إلى علميات التخطيط 
التي بدأت مبسح املبنيني وإعادة 
رسمهما وحتديد املواد التي بنيت 
منها باإلضافة إلى دراسة األحداث 
التاريخي���ة وتوثيقه���ا اما عن 
طريق الصور املتوافرة أو ما كتب 
عنهما، الفتا الى ان انه بالتعاون 
م���ع إدارة اآلث���ار واملتاحف مت 
اكتشاف بعض املعالم املدفونة 
في باطن األرض وخصوصا في 

موقع قصر الغامن.
وأكد اليوحة ان إعادة املباني 
إل����ى حالتها األصلي����ة هو من 
أهداف هذه املشاريع، موضحا 
انه س����يتم إضافة بعض املواد 
واألجهزة احلديث����ة كمكيفات 
اله����واء للحف����اظ عل����ى اآلثار 
املعروضة في هذه األماكن من 
أمور الطقس وتأثيرها السلبي 
عليها والس����تخدامها كمواقع 
لالنشطة الثقافية مثل املعارض 

وغيرها من األنشطة.

اليوحة  والفنون واآلداب علي 
ان »كش���ك مبارك« صنف من 
الدرجة األولى وذات قيمة تراثية 
انتزاع  وتاريخية كبيرة وبعد 
ملكيته عام 2009 مت وضع خطة 
ترميم وإعادة احيائه بالتزامن 
مع احتفاالت الكويت بيوبيلها 
الذهبي لالستقالل وعشرين عاما 

بتضافر جهود وزارة األشغال 
والبلدي���ة واملجل���س الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ومركز 
العمل التطوعي في إعادة إحياء 
هذا الصرح التراثي بنفس الطابع 

املعماري الذي كان عليه.
وأوض���ح الوزي���ر صفر ان 
»كشك مبارك« ميثل أيضا جيال 

كامال ممن عاصروا الشيخ مبارك 
وممن اس���تخدمه من بعد ذلك، 
مؤك���دا أهمية توثي���ق وإعادة 
ترميم املباني املهمة في تاريخ 
الوطنية  الكويت للحفاظ على 

واالعتزاز بها.
من جانب���ه قال األمني العام 
للمجل���س الوطن���ي للثقاف���ة 

وش���كاوى املواطن���ني وتقدمي 
مختلف أوجه املساعدة لهم.

وأضاف ان »كش���ك مبارك« 
استخدم كمقر للمحكمة الشرعية 
ع���ام 1934 ثم مق���ر للبريد من 
عام 1942 إلى 1952 وفيه كانت 
أول صيدلية في الكويت وأول 
»استوديو« للتصوير، مشيدا 

ومجالس الشورى في الكويت 
الش���باب االرتباط  وتزرع في 
بتاريخهم«، مشيرا الى األحداث 
املهمة التي مرت على هذه األرض 
من منطقة املباركية حيث استقبل 
حاكم الكويت الس���ابع الشيخ 
الكبي���ر )1896- 1915(  مبارك 
آراء ووجهات نظر ومش���كالت 

صفر: الكشك يرمز 
إلى تواصل الكويتيني 

بحاكمهم

صاحب السمو األمير ود.فاضل صفر يّطلعان على إحدى املطبوعات القدميةصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخة أمثال األحمد

صاحب السمو وسمو ولي العهد وجاسم اخلرافي خالل جولة داخل الصيدليةصاحب السمو وسمو ولي العهد وكبار الشيوخ والوزراء واحلضور خالل النشيد الوطني
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صورة تذكارية لصاحب السمو

صاحب السمو األمير يضغط الزر إيذانا بافتتاح الصيدلية اإلسالمية

قبلة على رأس سمو ولي العهد ويبدو الشيخ فيصل السعودصاحب السمو مصافحا إحدى املشاركات

صاحب السمو هنأ الرئيس الباكستاني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 

الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
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صاحب السمو األمير يحيي مستقبليه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا أحد احلضور

أحد احلضور مصافحا صاحب السمو صاحب السمو األمير مصافحا مستقبليه

ترحيب بصاحب السمو

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا أحد احلضور

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا أحد احلضور

أول كويتي تعلم الطب احلديث في مستوصف املعتمدية البريطانية

إعادة افتتاح عيادة عبداإلله القناعي ضمن كشك مبارك

عالجات اآلالم كأوجاع الرأس 
وقام بعالج اجلروح وإسعاف 
املصابني، وعالج اإلمس���اك، 
البطن )أمراض اجلهاز  وآالم 
الهضمي(، واألمراض املعوية 
الطفيلية، واحلمى، والشعب 
الهوائية وأمراض املس���الك 
البولي���ة، وآالم األط���راف، 
وأمراض األذن، والضعف العام، 
العي���ون وأمراض  وأمراض 

اجللد.
لق���د ت���رك عبداإلل���ه في 
مدوناته ودفات���ره ووثائقه 
ألبنائ���ه وأحف���اده م���ا أفاد 
الباحث���ني فيما بع���د، وفيما 
يعتبر كشفا جديدا في تاريخ 
الكويت الصحي، فقد جتاوز 
احملل ال���ذي اتخذه عام 1920 
في كش���ك الشيخ مبارك دور 
الصيدلية التي تصرف الدواء 
للمرضى، ليصبح مبثابة املركز 
الذي يقدم اخلدمات  الصحي 
الطبية والوقائية للكثير من 

العلل واألمراض.
توفي رحمه اهلل في الكويت 

في شهر مارس 1964.

املبه���ر أن القناعي كان قد 
أظه���ر قدرته ف���ي التطبيب 
الع���الج وتركيب  ووص���ف 
الدواء وصرفه وعالج اجلروح 
وتضميدها وعالج األس���نان 
وخلعه���ا، وإج���راء بع���ض 
البسيطة، وكيف  اجلراحات 
ال يكون ذل���ك، وهو الذي مت 
التجديد له لالستمرار في مهام 
عمله في مستوصف املعتمدية 
البريطانية، وأشادت بكفاءته 
شهادات صادرة منها في أعوام 

1914 و1918.
كما كان ل���ه دور مهم في 
حماية الكوي���ت من موجات 
وباء اجلدري من خالل عيادته 
الش���املة، حيث نشر ثقافة 
التطعيم والوقاية إلى جانب 
جهود الشيخ مساعد العازمي 
وجه���ود أطباء اإلرس���الية 
األميركية، إذ عمل على إستيراد 
أمصال التطعيم ضد اجلدري 
من الهند، كما قام باإلعالن عن 
تقدمي خدمة التطعيم بأجور 

رمزية.
وصف عبداإلل���ه القناعي 

ضمن انشطة إعادة إفتتاح 
كشك الشيخ مبارك الصباح مت 
إفتتاح عيادة املرحوم  إعادة 
عبداإلل���ه القناعي، والتي مت 
تأسيس���ها في إحدى جنبات 

الكشك عام 1920.
يعتب���ر عبداإلل���ه بن مال 
عبداهلل بن محمد بن الشيخ 
أحمد العبداإلله القناعي املولود 
في فريج اجلناعات عام 1890، 
أول كويت���ي ميارس ويعالج 
ويطبب املترددين على عيادته 
أو الصيدلية التي إفتتحها وفقا 
للتطبيب احلديث، والذي تدرب 
عليه وتعلمه في مستوصف 
البريطانية عندما  املعتمدية 
إنضم للعمل فيه وفقا إلحدى 
الوثائ���ق بتاري���خ 31 يناير 

.1909
عم����ل عبداإلل����ه القناعي 
مساعدا ألطباء ذلك املستوصف 
حتى مت إغالقه عام 1918، ثم 
س����افر إلى الهند ع����ام 1919 
جلل����ب ما حتتاج����ه عيادته 
التي عزم على افتتاحها بعد 
اخلب����رة الت����ي تكونت لديه 
التي إكتس����بها  واملمارس����ة 
طوال عمله في املس����توصف 
ب����دءا بعام 1909  البريطاني 
مبعي����ة الطبيب الهندي نور 
محمد حتى عام 1912، ثم بعد 
ذل����ك مبعية الطبي����ب كيلي 
حتى ع����ام 1918، حيث تدرب 
القناعي وتعلم منهم مبادئ 
الطب احلديث وفنون الطبابة 
والتطعيم وأعمال التضميد 
إضافة إلى املعلومات الطبية 
والتش����خيصية والعالجية 
للكثير من األمراض، حيث كان 
املستوصف يعالج ما يقارب 
من ثالثة آالف مراجع سنويا، 

وقد كانوا مبختلف األعمار.
وفي سبيل إفتتاح املرحوم 
عبداإلل���ه القناع���ي لعيادته 
اخلاصة بعد إغالق املستوصف 
سافر إلى بومبي لإلطالع على 
األدوية وطرق إستعمالها وعلى 
الطبي���ة  األدوات واملع���دات 
والكثير من املواد املستخدمة 
لألغراض العالجية، باإلضافة 
إل���ى اإلمل���ام ببضائع خاصة 

للعناية بالنظافة.
التاجر  وبدأ بالتعامل مع 
حس���ني بن عيس���ى القناعي 
الهن���د لتوفير  املقي���م ف���ي 
وتوريد ما يحت���اج إليه من 
أدوية ومعدات طبية ملمارسة 

مهنته بالكويت.
بعد عودته من بومبي قدم 
املرح���وم عبداإلل���ه القناعي 
العالجية للكويتيني  خدماته 
وجميع املترددين على عيادته 
التي افتتحها عام 1920 والتي 
كان قد أس���ماها )الصيدلية 
اإلسالمية للعالج وبيع األدوية( 
ط���وال عقدي العش���رينيات 
والثالثينيات من بدايات القرن 

العشرين املاضي 

عبداإلله بن عبداهلل القناعي

جانب من املعدات التي استخدمها عبداإلله القناعي

القناعي كان له
دور في حماية 

الكويت من وباء 
اجلدري


