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بسم الله الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية لسمو الشيخ عبداهلل مبارك الصباح

عبداللــه 	  الشــيخ  ســمو  ولــد   1914

املبــارك يف 23 أغســطس )آب( عــى 

ــوال، وهــو النجــل األصغــر  أرجــح األق

الحديثــة  الكويــت  دولــة  ملؤســس 

الشــيخ مبــارك الكبــر.

الشــيخ 	  ســمو  تــزوج   1960/9/18

ــد  ــعاد محم ــن س ــارك م ــه املب عبدالل

الصبــاح.

1961 رزق بابنــه مبــارك )البكــر(، ويف 	 

1971 رزق بابنــه محمــد، ويف 1972 

بابنتــه أمنيــة، ويف 1976 بابنــه مبــارك، 

ــه شــيامء. ويف 1980 بابنت
ذكرى اإلنعام بوسام اإلمرباطورية الهندية

من درجة )رفيق(
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1926 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يــرع يف مجــاالت العمــل 	 

العــام يف ســن مبكــرة مل تتجــاوز الثانيــة عــرة، وذلــك عندمــا 

كُلّــف حراســة إحــدى بوابــات ســور الكويــت، وينجــح يف 

مهمتــه تلــك نجاحــاً مبهــراً بــكل حــزم وذكاء، ويســتمر نشــاطه 

ــاً  ــارب 35 عام ــا يق ــك م ــد ذل ــي بع ــم الكويت ــر الحك يف دوائ

ــرار. ــاً للق ــذاً أو صانع منّف

ــاة ســمو الشــيخ 	  ــل حي ــة يف رصــد تفاصي 1926 – 1940 صعوب

عبداللــه املبــارك حســب الوثائــق التاريخيــة املتوافــرة ملــا بــن 

هذيــن العامــن.

الشيخ عبدالله السامل وامللك سعود بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله املبارك
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ــم 	  ــارك ينجــح يف دع ــه املب 1940 – 1946 ســمو الشــيخ عبدالل

ــت يف عــدة قطاعــات. العمــل املؤســي يف الكوي

1940 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يتــرف بحكمــة منقطعــة 	 

النظــر إزاء قيــام ســموه مبعاقبــة اثنــن مــن خــدم األمــرة نــورة 

ــض  ــى بع ــام ع ــبب تطاوله ــعود بس ــن آل س ــت عبدالرحم بن

املواطنــن الكويتيــن، وهــو مــا أدى إىل موقــف متــأزم مــع 

شــقيقها امللــك عبدالعزيــز آل ســعود، انتهــى إىل إعجــاب امللــك 

ــورد(،  ــيارَت )ف ــه س ــارك، وإهدائ ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش بس

ــا الغــزو الغاشــم 1990. ــى أتلفه احتفــظ بإحداهــام حت

الشيخ عبدالله مبارك الصباح يستضيف مجموعة من الدبلوماسين الربيطانين
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1942 يتــوىل رئاســة دائــرة األمــن العــام، ويصبــح حاكــامً ملدينــة 	 

الكويــت إثــر وفــاة الشــيخ عــي الخليفــة.

ــل 	  ــيارة الكولوني ــرى س ــث اش ــهم، حي ــف ش ــوم مبوق 1943 يق

ديكســون مببلــغ 45 ألــف روبيــة ملســاعدة الحجــاج اإليرانيــن 

عــى الســفر إىل مكــة.

بشــجاعته 	  يســاهم  املبــارك  عبداللــه  الشــيخ  ســمو   1944

املعروفــة يف تجــاوز خطــر كبــر هــدد الكويــت آنــذاك بســبب 

مقتــل أحــد أفــراد شــيوخ قبيلــة املنتفــق والوعيــد بشــن حــرب 

ــة. ــن وأد الفتن ــن م ــث متك ــت، حي ــى الكوي ع

الشيخ عبدالله مبارك الصباح يف إحدى رحالت الصيد وعى يده صقر
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القبليــة 	  النزاعــات  بفــض  خاصــة  محكمــة  يــرأس   1945

ــت،  ــن يف الكوي ــق األم ــة تحقي ــات ومهم ــاجرات والرسق واملش

وكان مقرهــا منطقــة الصفــاة.

1945 بريطانيــا تؤكــد أن دائــرة األمــن تتــوىل كل أعــامل األمــن 	 

ــي يرأســها ســمو  ــإدارة املحكمــة الت ــت ب ــة الكوي داخــل مدين

الشــيخ عبداللــه املبــارك.

1945 يحصــل عــى وســام اإلمرباطوريــة الهنديــة مــن الحكومــة 	 

الربيطانيــة بدرجــة رفيــق CIE، وذلــك تقديــراً لجهــوده خــالل 

الحــرب العامليــة الثانيــة.

 سمو الشيخ جابر األحمد وسمو الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ عبدالله املبارك

وسكرتر الحكومة الثاين يف رحلة صيد إىل بر الكويت
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القــرار يف 	  مــع صّنــاع  عاتقــه  1946 – 1960 يحمــل عــى 

الكويــت مســؤولية التخطيــط والتنفيــذ ملرحلــة التغيــر الرسيــع 

ــة. ــة الكويتي ــات الدول ــع ومؤسس يف املجتم

ــع 	  ــؤولية وض ــوىل مس ــارك يت ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش 1948 س

ــت. ــاع الكوي ــوة دف ــة األوىل لق اللبن

1948 يقــوم بإنشــاء إدارة تتــوىل شــؤون جــوازات الســفر 	 

والجنســية بطلــب مــن أمــر الكويــت الشــيخ أحمــد الجابــر.

1949 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يأمــر هــاين قدومــي 	 

بإصــدار أول جــواز ســفر كويتــي.

ــتئذان 	  ــة دون اس ــة اللبناني ــن الحكوم ــاماً م ــلم وس 1949 يتس

الحكومــة الربيطانيــة التــي كانــت مرتبطــة مــع الكويــت 

التعامــل  ومتنــع   ،1899 منــذ  موقعــة  حاميــة  مبعاهــدة 

بإذنهــا. إال  الخارجــي  الربوتوكــويل 

1949 يضع تصوره لبناء جيش الكويت، ويرسم أهدافه.	 

ــيخ 	  ــمو الش ــتقبل س ــارك يس ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش 1950 س

ــه أمــراً عــى  ــل تنصيب ــد قبي ــه الســامل القــادم مــن الهن عبدالل

ــة. ــام قليل ــت بأي الكوي
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1950 و1960 يصبــح حاكــامً للكويــت بالنيابــة بشــكل متكــرر 	 
ومتــواٍل، مــن ثالثــة شــهور إىل أحــد عــر شــهراً يف الســنوات 
الثــالث األخــرة التــي كانــت يف معظمهــا تحــت حكمــه 
بالنيابــة، وذلــك بســبب مــرض ســمو الشــيخ عبداللــه الســامل 

وســفره إىل الخــارج.

1951 سمّوه يرف عى إنشاء ميناء األحمدي.	 

1951 يقــوم بزيــارة تاريخيــة إىل لنــدن، ويجــري جولــة عــى 	 
ــة  ــم العام ــز يف حياته ــالط باإلنجلي ــا لالخت ــوارعها ومعامله ش

ــر الكويــت. ليعــود بأفــكار تســاهم يف تطوي

1951 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يــرأس إذاعــة الكويــت 	 
ــن  ــة واألم ــى الرط ــن مبن ــرة م ــا ألول م ــالق بثه ــع انط م

ــا. ــاً له ــام 1960 رئيس ــى الع ــتمر حت ــث اس ــام، حي الع

يف أوائــل الخمســينيات ســموه ينــال وشــاح النيــل مــن الرئيس 	 

املــري محمــد نجيــب، ويســلِّمه لــه جــامل عبدالنارص.

1952 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يتــوىل الرئاســة الفخريــة 	 
لنــادي االتحــاد الريــايض والنــادي الثقــايف القومــي منــذ 

ــه. تأسيس

1952 سموه يفتتح النادي األهي.	 
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ــع 	  ــه م ــاء ل ــن يف لق ــارك أعل ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش 1952 س
ــد  ــت وم ــة يف الكوي ــه ســيتم تشــغيل محطــة تحلي “BBC” أن
ــت  ــث انته ــرة حي ــن ألول م ــوت الكويتي ــاه إىل بي ــب املي أنابي

ــت. ــرب يف الكوي ــاه ال ــة مي ــك أزم بذل

1952 يتقلـّـد وســام االســتحقاق الســوري مــن الدرجــة املمتــازة 	 
مــن ِقبــل الرئيــس الســوري أديــب الشيشــكي.

1952 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يســتقبل األمــر عبــد اإللــه 	 

ــه  ــت وبرفقت ــه للكوي ــراق خــالل زيارت ــويص عــى عــرش الع ال

نــوري الســعيد رئيــس الــوزراء.

 الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله األحمد وامللك فيصل الثاين وسكرتر الحكومة

عبدالله املال والويص عبداإلله يف جولة مع ملك العراق يف الكويت
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله الخليفة والشيخ جابر العي

يف استقبال امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

1952 األمــر عبــد اإللــه الــويص عــى عــرش العــراق يهدي ســمو 	 

الشــيخ عبداللــه املبــارك وســام الرافديــن مــن الدرجــة الثانية.

1953 يســتقبل األمــر عبداإللــه وملــك العــراق فيصــل الثــاين يف 	 

قــر مــرف.

1953 يــرأس الوفــد الكويتــي الــذي شــارك يف احتفــاالت تتويــج 	 

فيصــل الثــاين ملــكاً عــى العــراق.

1953 يعلن خطة إلنشاء إدارة خفر السواحل.	 
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الشيخ عبدالله املبارك والرئيس اللبناين فؤاد شهاب

1953 ســموه ينشــئ نــادي الطــران ويعــّن مدربــه اإلنجليــزي 	 

الكابــن الش، وافتتــاح النــادي ومدرســة الطــران يف نفــس العــام.

1953 يقــوم بطــرد خمســة مــن التجــار اليهــود إىل خــارج 	 

الكويــت، أبرزهــم أنــور كوهــن.

ر إدارة النــادي 	  1953 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يحــذِّ

الثقــايف مــن االســتقطاب الســيايس.

1954 ينجــو -بفضــل اللــه- مــن حــادث خطــر جــداً إثــر تهّشــم 	 

ســيارته نتيجــة مالحقتــه عــدداً مــن املهّربــن.
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ــديد 	  ــاً ش ــدم احتجاج ــارك يق ــه املب ــيخ عبدالل 1954 ســمو الش

املوظفــن  بعــض  احتســاء  بســبب  بريطانيــا  إىل  اللهجــة 

العلــن. الخمــور يف  الربيطانيــن 

1954 سموه يعنَّ قائداً عاماً للجيش.	 

1954 يصــدر قــراراً بتعيــن فهــد محمــد صالــح العتيقــي 	 

الكويــت. ملطــار  مســؤوالً ومديــراً 

ــة 	  ــر الخارجي ــع وزي ــد مفاوضــات م ــراق ويعق ــزور الع 1954 ي

ــة  ــركة وبخاص ــا املش ــة القضاي ــوادي ملعالج ــاكر ال ــة ش بالنياب

ــدود. ــة الح قضي

الشيخ عبدالله مبارك الصباح مع الرئيس املري محمد أنور السادات
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الشيخ عبدالله املبارك يف إحدى العرضات التي كان يحرص عليها

يف األعياد واملناسبات الرسمية
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 الشيخ عبدالله املبارك وحرمه سعاد الصباح وابنهام مبارك األول يقدمون التهنئة

للرئيس جامل عبدالنارص يف حفل زفاف ابنته منى 1965

ــه 	  ــيخ عبدالل ــمو الش ــّويل س ــة ت ــف إمكاني ــا تص 1955 بريطاني

املبــارك الحكــم يف الكويــت بأنهــا كارثــة، وتشــيع لعــدة ســنوات 

نبــأ تجهيــز نفســه لخالفــة ســمو الشــيخ عبداللــه الســامل.

1956 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يعلــن إنشــاء إدارة للطران 	 

املــدين تتبــع األمــن العــام يف بدايــة أكتوبــر مــن العــام ذاته.

ــس املــري 	  ــن الرئي ــل م ــال وشــاح الني 1956/2/29 ســموه ين

ــارص. ــامل عبدالن ج

1956 وفاة والدة سمو الشيخ عبدالله املبارك.	 
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 الشيخ عبدالله السامل وامللك سعود بن عبدالعزيز يتقدمهام الشيخ عبدالله املبارك ورئيس

الحرس السعودي أثناء وداع العاهل السعودي

1956 ســموه يــزور بريطانيــا بدعــوة مــن الجــرال متبلــر رئيــس 	 

ــدول  ــى رأس ج ــاين، وع ــش الربيط ــة للجي ــة األركان العام هيئ

أعاملــه التفــاوض للحصــول عــى عــر عربــات مصفحــة.

1956 يقــوم بــأوىل زياراتــه الرســمية إىل مــر بدعــوة وجهتهــا 	 

لــه حكومــة الثــورة واملؤمتــر اإلســالمي.

الشــيخ 	  الجمهوريــة املريــة تصــف ســمو  1956 جريــدة 

عبداللــه املبــارك بأنــه الرجــل الــذي خلـّـص الكويــت مــن ظــالم 

ــل. الجه

1956 بريطانيــا تتحــدث عــن العــودة الرسيعــة لســمو الشــيخ 	 
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عبداللــه املبــارك يف أول نوفمــرب بعــد مغــادرة األمــر إىل جزيــرة 

فيلــكا للســيطرة عــى املوقــف املتفجــر بخــروج املظاهــرات يف 

الكويــت تضامنــاً مــع مــر بعــد العــدوان الثــاليث عليهــا.

1956 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يقــود دائــرة الرطــة 	 

ــات  ــك بتوجيه ــت، وذل ــرة يف الكوي ــداث املتفج ــة األح ملواجه

ــامل. ــاح الس ــيخ صب ــمو الش ــن س م

ــدي 	  ــاء األحم ــدود مين ــل ح ــاً بتعدي ــراراً خاص ــدر ق 1957 يص

ــيعه. لتوس

الشيخ عبد الله السامل، وإىل ميينه الشيخ عبد الله املبارك، ويبدو الشيوخ: جابر األحمد،

سعد العبد الله، صباح األحمد، مبارك عبد الله الجابر، ومسؤولو رشكة نفط الكويت
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1957 مرســوم أمــري بدمــج »قــوات األمــن« و»قــوات الحدود« 	 

برئاســة ســمو الشــيخ عبداللــه املبارك.

1957 سموه يطلب رشاء 6 آالف بندقية من بريطانيا.	 

1958 يشارك يف املؤمتر اإلسالمي بالجزائر.	 

1957 و1958 ثــالث زيــارات لســمو الشــيخ عبــد اللــه املبــارك 	 

إىل العــراق بحثــاً عــن حلــول لقضيــة الحــدود.

ــرح 	  ــر، وي ــزور م ــارك ي ــه املب ــد الل ــيخ عب ــمو الش 1958 س

ــرة  ــرح فك ــة، ويط ــة العربي ــن املجموع ــزء م ــت ج ــأن الكوي ب

امللك سعود بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله مبارك الصباح
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ــة. ــة العربي ــت للجامع ــامم الكوي انض

ــعود 	  ــز آل س ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــع املل ــع م 1958 يجتم

ــرب. ــاب الع ــر أقط ــد مؤمت ــرح عق ويق

1958 يصــدر قانــون الطــران املــدين، وبريطانيــا تعــرض وتعتربه 	 

مخالفاً التفــاق 1956.

1958 يقبــل مــن حيــث املبــدأ تعيــن مستشــار بريطــاين 	 

الكويتــي. للجيــش 

الشيخ عبدالله املبارك إىل جانب الشيخ عبدالله السامل يف محطة الشويخ لتحلية املياه 

ة 31 مارس 1953 يربان أول كأس ُمحالَّ
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1959 سموه يعمل عى زيادة عدد أفراد الجيش الكويتي.	 

1959 يحتــج لــدى بريطانيــا بســبب الالفتــات اإلنجليزيــة 	 

املاّســة بــاآلداب يف الكويــت.

1959 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يجــري مشــاورات يف لنــدن 	 

بشــأن الخطــط الدفاعيــة التــي ســتقدمها بريطانيــا للكويــت يف 

ــدات  ــر التهدي ــك عــى إث حــال حــدوث عــدوان خارجــي، وذل

العراقيــة املتكــررة آنذاك.

1959 يلقــي كلمــة بصفتــه حاكــامً بالنيابــة يشــيد فيهــا بالوحدة 	 

السورية – املرية.

الشيخ عبدالله املبارك يف وداع شاه إيران محمد بهلوي
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1959 اجتــامع املجلــس األعــى برئاســة ســمو الشــيخ عبداللــه 	 

الســامل، والشــيخ فهــد الســامل ينتقــد الســلوك املتعاطــف لســمو 

الشــيخ عبداللــه املبــارك والشــيخ صبــاح األحمد تجــاه املعارضة، 

وذلــك عــى إثــر التوجهــات النارصيــة الشــائعة آنــذاك.

ــج 	  ــوماً بدم ــدر مرس ــامل يص ــه الس ــيخ عبدالل ــمو الش 1959 س
الرطــة واألمــن العــام يف دائــرة  واحــدة يرأســها ســمو الشــيخ 

ــارك. ــه املب عبدالل

1959 جريــدة األهــرام تنــر أن ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك 	 
ــة  ــورة العراقي ــر أحــداث الث ــي عــى إث ــل 500 عراق ــر برحي أم
واملــد الشــيوعي الــذي وصــل الكويــت آنــذاك، وقــد تــم النجــاح 

يف القضــاء عــى خطرهــم يف ذلــك العــام.

1959 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يتــربع بأرضــه يف دســامن 	 
إلنشــاء مبنــى إدارة الصحــة املدرســية.

1959 إقــرار مــروع إعــداد ســجل تاريخــي يحتــوي عــى 	 
الوثائــق الخاصــة بتاريــخ الكويــت.

1959 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يــرد عــى الســلطات 	 
العراقيــة بعــدم موافقتــه عــى توصيــل ميــاه شــط العــرب إىل 
الكويــت ألن العــراق وقــع يف أيــدي الشــيوعين الذيــن يقومــون 



الشيخ عبداهلل مبارك الصباح

- 24 -

ــع  ــا مين ــو م ــم، وه ــد معارضيه ــة ض ــة دموي ــات تصفي بعملي

ــم. ــده يف أيديه ــن وضــع ي ــارك م ــه املب ســمو الشــيخ عبدالل

ــة، 	  ــة العربي ــام للجامع ــن الع ــع األم ــع م ــموه يجتم 1959 س

ويؤكــد أن الكويــت ســتصبح عضــواً يف الجامعــة العربيــة.

1959 يسعى إلصالح العالقات بن القاهرة وتونس.	 

ــس 	  ــامع ملجل ــرأس اجت ــارك ي ــه املب 1960 ســمو الشــيخ عبدالل
املعــارف يف فربايــر، ويناقــش مــع األعضــاء إنشــاء جامعــة 

ــت. الكوي

1960 يفصــح عــن رغبتــه يف رشاء ســت طائــرات تدريــب نفاثــة 	 
ــن بريطانيا. م

ــل 	  1960 يحــوز عــى الوشــاح األكــرب للقديــس مرقــص مــن قب
ــروم األرثوذكــس. ــة وســائر املــرق لل ــرك أنطاكي بطري

ــة 	  ــس األعــى يف هيئ ــة املجل ــم وهيئ ــة التنظي 1960 دمــج هيئ
ــمو  ــارك وس ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش ــن س ــة م ــدة مكون واح
ــاح. ــارج أرسة الصب ــن خ ــاء م ــه و8 أعض ــعد العبدالل ــيخ س الش

ــرب 	  ــك املغ ــتقبل مل ــارك يس ــه املب ــيخ عبدالل ــمو الش 1960 س
ــس. ــد الخام محم
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ــن 	  ــاين م ــتحقاق اللبن ــام االس ــرب لوس ــاح األك ــال الوش 1960 ين
ــهاب. ــؤاد ش ــة ف ــس الجمهوري رئي

1960 يســافر بصحبــة ســمو الشــيخ عبداللــه الســامل إىل الريــاض 	 

للتفــاوض عــى األرض املحايدة.

العــراق 	  إىل  يســافر  املبــارك  عبداللــه  الشــيخ  ســمو   1961

لحضــور االحتفــال بافتتــاح املينــاء الجديــد يف أم قــر ويلتقــي 

بعبدالكريــم قاســم.

1961 يستقبل امللك سعود خالل زيارته للكويت.	 

1961 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك وأرستــه يســافرون إىل 	 

ــروت. ب

1961 سموه يستقيل من جميع مناصبه السياسية.	 

ــه 	  ــيخ عبدالل ــمو الش ــتقالة س ــض اس ــى يرف ــس األع 1961 املجل

ــاً. ــه الســابقة قريب ــه لشــغل مناصب ــع عودت ــا تتوق ــارك،  وبريطاني املب

منــدداً 	  اللبنانيــة  الصحافــة  يف  صوتــه  يرفــع  ســموه   1961

مــر. عــن  الســوري  باالنفصــال 
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1961/8/29 يُرزق بأول أطفاله )مبارك(.	 

1963 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يقــوم بزيــارة إىل الفاتيكان 	 

بدعــوة مــن البابا.

1963 سموه يهدي الجيش املري 100 سيارة جيب.	 

1965 يلتقي الرئيس العراقي عبد السالم عارف يف مر.	 

1965 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك وعائلتــه يقــررون الســفر 	 

إىل القاهــرة.

1966 الحكومــة املريــة تُعفــي مــا يــرد لســمو الشــيخ عبدالله 	 

املبــارك مــن أشــياء لالســتعامل الشــخيص مــن الرضائب والرســوم 

الجمركية.

قبــل 	  مــن  يعاَمــل  املبــارك  عبداللــه  الشــيخ  ســمو   1966

الرئيــس جــامل عبدالنــارص معاملــة الرؤســاء يف الحيــاة العامــة 

الرئاســية. واالحتفــاالت 

1966 يرســل شــيكاً مببلــغ مليــون دوالر للرئيــس املــري جــامل 	 

ــن  ــرض م ــه إىل أي غ ــر توجيه ــس أم ــاركاً للرئي ــارص ت ــد الن عب

أغــراض النفــع العــام.
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1967 يتربع مبساعدات طبية ملر.	 

1973 سموه يرك يف مر ثرى ابنه البكر »مبارك«.	 

1973 يتربع مببلغ مليون جنيه مري لصالح املجهود الحريب.	 

1978 ســمو الشــيخ عبداللــه املبــارك يعــود مــع أرستــه إىل 	 

الكويــت.

1983 يرســل خطابــاً إىل الشــيخ جابــر األحمــد يعــرّب فيــه عــن 	 

قلقــه وهواجســه حــول األوضــاع يف الكويــت.

ــع األرسة 	  ــدن م ــت إىل لن ــادر الكوي ــو 1990 ســموه يغ 15 يوني

ــة. ــة الصيفي لقضــاء العطل

1990 يوجــه خطابــاً يف أكتوبــر إىل صاحــب الســمو الشــيخ جابر 	 

األحمــد يف الطائــف عــى إثــر أحــداث غــزو الكويــت يعــرّب فيــه 

عــن أملــه، ويســدي لســموه بعــض النصائح.

15 يونيــو 1991 تفيــض الــروح إىل خالقهــا أثنــاء وجــود ســمو 	 

ــربة  ــرى يف مق ــوارى ال ــدن، وي ــارك يف لن ــه املب ــيخ عبدالل الش

ــايل. ــوم الت ــت يف الي ــات بالكوي الصليبخ



الشيخ عبدالله املبارك بصحبة الشيخ أحمد الجابر أمر الكويت مبناسبة تصدير أول 

شحنة من النفط ومعهام عبدالله املال وعزت جعفر ورئيس رشكة نفط الكويت بتاريخ 

1946/6/30




