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النبذ التعريفية
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1 - ا�شبيلية

- مدينة تقع في جنوب غرب اأ�شبانيا. 

فتحت على يد العرب عام 712 م.    -

اأ�شبحت مركزاً تجارياً وثقافياً اأيام دولتي المرابطين والموحدين هزمها فرديناند الثالث حاكم    -

ق�شتالة عام 1248م بعد ح�شار طويل واتخذها مقراً له. 

من معالمها منارة الخيرالدا التي بنيت باأمر من ال�شلطان اأبو يو�شف يعقوب المن�شور الموحدي.    -

2 - الأحمدي

مدينة ن�شاأت لتكون مقراً ل�شركة نفط الكويت وموظفيها.    -

�شميت بالأحمدي تيمناً با�شم المرحوم ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح اأمير الكويت العا�شر الذي    -

بداأ ا�شتخراج النفط في عهده. 

الجاذبية  بوا�شطة  ينقل  ثم  المجاورة  الحقول  من  يجمع  الذي  الخام  الزيت  تخزين  موقع  فيها    -

الأر�شية اإلى ميناء الأحمدي على ال�شاحل. 

3 - الأندل�س

هي الت�شمية التي تعطى ل�شبه الجزيرة الأيبيريه في الفترة ما بين اأعوام 711 م و 1492 م التي    -

حكمها الم�شلمين. 

تاأ�ش�شت في البداية كاإمارة في ظل الخالفة الأموية من قبل الخليفة الوليد بن عبدالملك وزالت    -

ب�شورة نهائية بدخول فرناندو الثاني ملك الأ�شبان. 

اأ�شلها جزيرة الأندل�س وهي محرفة من وندل�س اإذ اعتادت العرب اإبدال الواو األفاً.    -

فتحها الم�شلمون بقيادة طارق بن زياد �شنة 92 هـ وجعلوا الأندل�س جزءاً من الدولة الإ�شالمية.    -

يعتبر عبدالرحمن الداخل (�شقر قري�س) الموؤ�ش�س للدولة الأندل�شية.    -

4 - الجابرية 

�شميت بذلك ن�شبة اإلى ال�شيخ جابر العلي ال�شالم ال�شباح الذي كان يملك معظم المنطقة قبل    -

ا�شتمالكها من قبل الدولة. 

ويقال ن�شبة اإلى اأحد حكام الكويت جابر الأول الملقب بجابر العي�س.    -

يقع بها م�شت�شفى مبارك الكبير.    -
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5 - الجهراء

اأطلق ال�شيخ �شالم المبارك الحاكم التا�شع لدولة الكويت عليها ا�شم »الجوهرة« لأنها جميلة وغنية    -

ت�شمى  م�شتوية  رابية  وكل  بالجهراء  ف�شميت  المياه  اإنجهرت  فيها  الآبار  اإحدى  وعندما حفروا 

الجهراء. 

قرية الجهراء تحولت اإلى مدينة كبيرة وبُني فيها الق�شر الأحمر لل�شيخ مبارك ال�شباح والذي    -

�شهد ن�شوب معركة الجهراء في عام 1920 م في عهد ال�شيخ �شالم المبارك وبعد المعركة �شيد 

حول المنطقة �شور ب�شكل م�شتطيل كان بها اأبراج لمراقبة الأعداء وكل واحد منها ي�شمى »الغولة« 

ومزاغيل (فتحات �شغيرة في جدار ال�شور لخروج فوهات البنادق). 

كانت غنية بالخ�شراوات والأ�شجار وخا�شة النخيل.    -

6 - الخالدية

�شميت الخالدية ن�شبه اإلى ال�شيخ خالد بن عبداهلل ال�شالم رحمه اهلل نجل حاكم الكويت الحادي    -

العبداهلل  �شعد  ال�شيخ  الراحل  الوالد  الأمير  �شقيق  وهو  ال�شالم  عبداهلل  ال�شيخ  الراحل  ع�شر 

ال�شباح حيث انه اأول من اأقام بها وبنى له فيها ق�شراً فاأ�شبح نواة لمنطقة الخالدية ال�شكنية. 

7 - الخيران

اأطلق الإ�شم لوقوع المنطقة بالقرب من منطقة الخيران البحرية.    -

�شميت الخيران ن�شبة اإلى وجود اأكثر من خور اأبرزهم خوران ممتدان من �شاحل الخليج العربي    -

اإلى داخل البر اأحدهما م�شتقيم والأخر منحن على �شكل هالل في و�شطه زاوية، ي�شمى الأول 

خور العمي والثاني ي�شمى المفتح.

الخور هو ل�شان من البحر ممتد داخل الأر�س.    -

8 - الد�شمة

هي منطقة زراعية تغذي البالد باأنواع من الخ�شروات واأر�شها غنية بالآبار لذلك من يدخلها ل    -

يخرج منها اإل وهو مليء بالد�شم اأو بالخير الكثير ومن هنا جاءت الت�شمية. 

بني فيها اأول مطار مدني.    -

9 - الدعية

�شميت ن�شبة اإلى اأول من �شكنها وهو ال�شيخ دعيج ال�شلمان ال�شباح الذي كان قائداً للجي�س في    -

معركة حم�س عام 1919م وعّمر حتى بلغ 98 �شنة وتوفي �شنة 1981م. 

دعيج تنطق باللهجة الدارجة دعيي حيث تقلب الجيم اإلى ياء ومنها جاء اإ�شم الدعية.    -
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10- الدوحة

ن�شبة اإلى الدوحة عا�شمة دولة قطر التي تقع في منت�شف ال�شاحل ال�شرقي ل�شبة جزيرة قطر    -

على �شاطئ الخليج العربي. 

كانت تعرف قديماً با�شم البدع و�شميت الدوحة بهذا ال�شم لأنها بنيت على خليج من البحر.    -

كان ي�شكن مدينة الدوحة الوالد الكبير ال�شيخ محمد بن ثاني جد اأ�شرة اآل ثاني منذ عام 1844م.    -

يعتبر ال�شيد مهم في العجلة القت�شادية للدوحة.    -

ومعنى الدوحة في اللغة هي ال�شجرة العظيمة المت�شعبة ذات الفروع الممتدة.    -

11 - الرابية

الرابية تعني النامية اأو ما ارتفع على الأر�س و�شميت بهذا ال�شم لنها تقع في مكان مرتفع كالتل.    -

كان اإ�شمها في ال�شابق المنطقة الزراعية، لنها منطقة زراعية عامره بالخ�شرة وبالأر�س الخ�شبة.    -

12 - الرحاب

هي جمع الرحبة وتعني في اللغة الأر�س الوا�شعة.    -

الرحاب هو المكان الرحب المت�شع وقد قالت العرب قديما (مرحبا) اأي اأنزل على الرحب وال�شعة    -

وقال اهلل تعالى في كتابه الكريم في و�شف ندم المتخلفين في �شورة التوبة اآية 5: (و�شاقت عليهم 

الأر�س بما رحبت) اأي على رحبها و�شعتها. 

13 - الرقة

ن�شبة اإلى معركة الرقة والتي وقعت عام 1783م على ال�شواطئ المقابلة لمنطقة الرقة بين الكويت    -

وقبيلة بنو كعب .

حيث عمد بنو كعب اإلى التحر�س بالكويت طمعاً بالإ�شتيالء عليها وتذرعوا برف�س ال�شيخ عبداهلل    -

اأبناء زعماء بنو كعب (ال�شيخ بركات بن عثمان) لبنته  اأحد  بن �شباح بن جابر ال�شباح خطبة 

ال�شيخة مريم واعتبر ال�شيخ بركات هذا الرف�س اأهانة له. 

الدولة  حتى  عجزت  الذي  البحري  باأ�شطولهم  بحرية  حملة  باإعداد  قومه  بركات  ال�شيخ  اأمر    -

العثمانية والإنجليز عن الق�شاء عليه. 

علم اأهل الكويت بالحملة فخرجوا لمالقاتهم ب�شفنهم المزودة بال�شالح والرجال والتقى الفريقان    -

الكويتيين  و�شفن  كبيرة  كعب  بنو  �شفن  وكانت  فيلكا  بالقرب من جزيرة  الرقة  اإ�شمه  مكان  في 

�شغيرة. 
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لم يبداأ الكويتيون بالهجوم حتى حدوث الجزر، حينها بقيت �شفن بنو كعب في مكانها ولم ت�شتطع    -

التحرك ف�شيطر الكويتيون على �شاحة المعركة وانتهت بانت�شارهم وعادوا بالكثير من الذخيرة 

والمدافع التي غنموها. 

اأدى انت�شار الكويتيون اإلى علو �شاأن الكويت كاإمارة معزّزة برجالها وقوتها البحرية.    -

الرقة باللهجة الكويتية تعني مكان في البحر غير عميق انح�شرت عنه المياه فظهر الطين اأو كاد    -

يظهر وهذا �شبب ت�شمية المعركة با�شم الرقة. 

14 - الرقعي 

ن�شبة اإلى معركة الرقعي التي وقعت في 1928/1/28م بين القوات الكويتية بقيادة ال�شيخ على    -

الخليفة ال�شباح وال�شيخ علي ال�شالم ال�شباح والإخوان بقيادة علي بن ع�شوان عند اآبار الرقعي. 

ُجرح ال�شيخ علي الخليفة ال�شباح واإ�شت�شهد فيها ال�شيخ على ال�شالم ال�شباح الذي طارد الأعداء    -

حتى غا�شت �شيارته في الرمل وارتد عليه الأعداء وقتلوه. 

15 - الرميثية

هي اأحد المكا�شيت (المك�شات مكان يق�شدها الكثير من النا�س اأيام الربيع) التي كانت تعرف في    -

الكويت �شابقاً ولم يكن وحده في تلك الناحية، بل كان بين مك�شاتين الأول كان يطلق عليه ا�شم 

»رمثان« والثاني يطلق عليه »رميث«. 

كما كان بها بع�س المزارع التي تعود لبع�س العوازم، اإلى اأن زحف العمران اإلى المنطقة.    -

وقيل �شميت بهذا ال�شم ن�شبة اإلى كثرة الرمث فيها حيث كانت من مراعي الكويت قبل اأن تعمر    -

وتن�شئ عليها المنطقة ال�شكنية. 

16 - الرو�شة

الرو�شة معناها في اللغة الب�شتان وجمعها ريا�س ورو�شات.    -

قيل �شميت رو�شة ل�شتراحة المياه ال�شائلة اإليها اأي ل�شكونها بها وتحيطها النباتات والأزهار بها    -

قديما خا�شة في ف�شل الربيـع كما فيها نبات ال�شمعاء وفيها اآبار مياهها �شالحة للزراعة. 

كما قيل �شميت بهذا ال�شم لأن الأهالي كان ي�شتمتعون بالتنزه فيها.    -

كانت في ال�شابق ت�شمى العديلية ال�شرقية ثم تم التغيير عام 1970م.    -

17 - الري 

الري معناها في اللغة هو عملية اإمداد التربة بالمياه لالإ�شتخدامات الزراعية.    -

هي منطقة �شناعية حديثة.    -
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18 - الزهراء 14ق.هـ - 11هـ

ن�شبة اإلى ال�شيدة فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبداهلل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من    -

قري�س ولدت في مكة. 

هي اأ�شغر بنات النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من زوجته خديجة بنت خويلد ر�شي اهلل عنها وزوجها    -

»الح�شن  الجنة  اأهل  �شباب  �شيدا  وولداها  وجهه  اهلل  كرم  طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير 

والح�شين« وابنتيها زينب واأم كلثوم. 

لقبت باألقاب كثيرة منها الزهراء لأنها كانت بي�شاء اللون م�شربة بحمرة زهرية واأم اأبيها لوقوفها    -

اإلى جانب اأبيها لتقدم له العون عو�شاً عن اأمها وزوجته بعد وفاتها والحوراء الأن�شية لقول والدها 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم  »فاطمة حوراء اأن�شية، كلما ا�شتقت اإلى رائحة الجنة �شممت رائحة 

اإبنتي فاطمة« ولها كذلك األقاباً كثيرة. 

�شاندت اأبيها ر�شول اهلل على الرغم من �شغر �شنها على ال�شطهاد والأذى من قري�س كما �شاركته    -

ح�شار الم�شركين الذي دام 3 �شنوات في �شعب اأبي طالب كما ا�شتركت مع اأبيها في فتح مكة 

وحجة الوداع. 

هي اأول من لحقت الر�شول بعد وفاته من اأهله كما اأخبرها عليه ال�شالة وال�شالم.    -

روت عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عدة اأحاديث ورواياتها في الكتب ال�شتة.    -

19 - ال�شالمية

هي قرية الدمنه �شابقاً ا�شتبدل ال�شم عام 1953م اإلى ال�شالمية ن�شبة اإلى ال�شيخ �شالم بن مبارك    -

ال�شباح الحاكم التا�شع للكويت بعد ات�شاعها وعمرانها وتنظيمها. 

تعتبر ال�شالمية مركزاً تجارياً هام في الكويت.    -

من اأهم معالمها القديمة منارة الراأ�س لإر�شاد ال�شفـن التي كانت تبحر قرب �شاطئ بحر هذه    -

المنطقة. 

20 - ال�شرة

�شميت بال�شرة ب�شبب وقوع تل ي�شبه الجبل م�شتدير ي�شبه �شره البطن بها ولقد نظمت لل�شكن من    -

�شنه 1967م. 

21 -  ال�شالم 

يرجع ال�شم اإلى عودة ال�شالم لدولة الكويت من بعد الغزو العراقي الغا�شم وحرب �شنة (1990م    -

و 1991م).
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ال�شالم في اللغة تعني التحية عند الم�شلمين والأمان وال�شلح.    -

ال�شالم هو اإ�شم من اأ�شماء اهلل الح�شنى يعني الذي �شلم من النقائ�س والآفات والعيوب.    -

22 - ال�شامية

فيها  تتجمع  منها  والعائده  ال�شام  اإلى  الذاهبة  التجارية  القوافل  كانت  حيث  ال�شام  اإلى  ن�شبة    -

وتتخذها مركزاً لنطالقها بعد اأن ترتوي من مياه اآبارها. 

كان بها �شدرتان تعرفان بها وتعرف بهما.    -

بمياه  تمتلئ  اأحدهم،  يملكها  اآبار  مجموعة  هو  والكوت  الماء«  »اأكوات  بال�شامية  تنت�شر  كانت    -

الأمطار ثم ياأتي ال�شقاوؤون وينقلون الماء اإلى المدينة، كما انت�شرت بها بع�س المزارع ال�شغيرة 

التي زرعها من كان يقوم بحرا�شة الآبار فيها. 

بنيت فيها بيوت من طين وكان بها اأ�شواق مبعثرة واأطلق عليها ا�شم »الثليم« ولم يدم هذا ال�شم    -

اإل لب�شع �شنوات. 

23 - ال�شدادية

اإليها وكل من يركب  اأ�شحاب الإبل ي�شدون رحالهم  اآبار فكان  اأو الجدادية كانت بها  ال�شدادية    -

البعير بعد �شده يقال له �شداد. 

�شداد تعني كثير ال�شد على العدو، فهو من قولهم: �َشَدْدُت على القوم في الحرب و�َشَدْدُت الحبل.    -

24 - ال�شرق

ن�شبة اإلى اأحد الإتجاهات الأربعة وهو الجزء ال�شرقي من مدينة الكويت.    -

هي من اأكبر اأحياء الكويت القديمة يقع ما بين البحر وال�شفاة �شرق البالد.    -

وبع�س  الوطني  المتحف  فيها  ويوجد  �شباح  اآل  ومنهم  الكويتية  العائالت  كبار  �شكنها  من  اأول    -

ال�شفارات الخارجية. 

25 - ال�شعب

ال�شعب (بك�شر ال�شين الم�شددة) مفردها �شعيب معناها م�شيل الماء وهو وادي ال�شيول المتدفقة    -

من الأمطار المنجرفة في البر. 

كان قديما يبعد عن مدينـة الكويـت حوالي 3 اميال وكانت مياه ال�شيل تتجمع في ذلك المكان    -

وتك�شوه بالخ�شرة لذلك اأ�شبح من المنتزهات وقد بنى ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح في ذلك 

الموقع ق�شرا كمقر له اأ�شماه ق�شر ال�شعب واتخذه من بعده حاكم الكويت الحادي ع�شر ال�شيخ 
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ال�شيخ �شعد  الوالد  الأمير  بعده �شكن فيه  ل�شكنه ومن  1965م مقـرا  1950م -  ال�شالم  عبداهلل 

العبداهلل ال�شالم ال�شباح رحمة اهلل عليهم. 

في الكويت قديما كان هناك اأكثر من �شعب اأ�شهرها �شعب ال�شيخ المرحوم �شالم المبارك و�شعب    -

الخالد. 

ال�شعب البحرية �شخور مرجانية فوقها ماء �شحل.    -

26 - ال�شعيبة

ال�شعيبة في اللغة: تاأنيث �شعب وال�شعيب ت�شغير �شعب وهو وادي ال�شيول المنجرفة في البر.    -

هي اإحدى قرى الكويت القديمة تقع على �شاحل الخليج العربي جنوب الفحيحيل.    -

بعد ا�شتمالكها من قبل الدولة اأ�شبحت اليوم منطقة �شناعية ت�شمى »منطقة ال�شعيبة ال�شناعية«.    -

بها ت�شفية الماء وتكرير البترول والغاز والكيماويات وغيرها من ال�شناعات.    -

بها مر�شى للتحميل والتنزيل فهي من المناطق الهامة في الكويت.    -

27 - ال�شهداء

 1990/8/2 الكويت في  الغا�شم لدولة  العراقي  الغزو  الكويتيين خالل فترة  ال�شهداء  اإلى  ن�شبة    -

التعذيب الوح�شي في �شبيل  اأنواع  اإلى �شتى  تعر�شوا خاللها  والذي بلغ عددهم (208) �شهيداً 

تحرير دولة الكويت. 

28 - ال�شويخ

-  �شميت ال�شويخ بهذا ال�شم ن�شبة اإلى ميناء �شغير كان بها، يحر�شه رجال يتزعمهم �شخ�س يدعى 

دعيج فكان يلقب بـ (ال�شويخ)  ب�شيغة الت�شغير لأن اإ�شم دعيج من اأ�شماء ال�شيوخ في الكويت. 

29 - ال�شباحية 

�ُشميت ن�شبة اإلى ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح حاكم الكويت الثاني ع�شر.    -

كان اأول وزير للخارجية بتاريخ الكويت وذلك بالوزارة الأولى في عام 1962م.    -

عين ولياً للعهد بتاريخ 1962/10/29م كما عين رئي�شاً للوزراء بنف�س اليوم.    -

قام اأحمد الجابر ال�شباح بالطلب منه اأن يقوم بتاأ�شي�س ال�شرطة الكويتية بعد اأحداث المجل�س    -

الت�شريعي الكويتي الثاني وكان عدد ال�شرطة 80 �شرطيا وكان مقر ال�شرطة في �شاحة ال�شفاة. 

في عام 1959م تم تعينه وزيراً لل�شحة العامة.    -

قام باإفتتاح م�شت�شفى ال�شباح في عام 1962م.    -

تم خالل عهده اإن�شاء جامعة الكويت في عام 1966م وكانت تتكون من كليتين هما الآداب والعلوم.    -
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بعد اأن تولى الحكم تم اإ�شدار عمله نقدية تحمل �شورته في عام 1969م، وا�شتمرت العملة حتى    -

عام 1982م عندما تم اإ�شدار عملة جديدة. 

في عام 1969م د�شن الجزيرة الإ�شطناعية في ميناء الأحمدي، وفي عام 1976م قام بو�شع حجر    -

الأ�شا�س لم�شروع الغاز في ميناء الأحمدي. 

اأمر ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح في ر�شم خطة لم�شروع �شكني كبير ي�شع اإلى 4000 وحدة �شكنية    -

من قبل وزارة الأ�شغال العامة، ووافق في 1965/8/7م مجل�س الأمة على هذا الم�شروع، وكان 

الهدف من هذا الم�شروع توفير م�شاكن لطبقة الدخل المحدود. 

من مقولته ال�شهيرة:    -

 »اأنا و�شعبي كل بونا جماعة الدين واحد والهدف اأخدم ال�شعب

 لو �شاق �شدر ال�شعب ما اأ�شتر �شاعة اأ�شيق من �شيقة واأ�شتر لو حب«. 

ديق 30 - ال�شِّ

ن�شبة اإلى الخليفة الرا�شد الأول اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه.    -

هو اأبو بكر عبداهلل بن اأبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القر�شي.    -

اأول من اأ�شلم من الرجال و اأول الخلفاء الرا�شدين واأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة.    -

�شاحب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في هجرته اإلى المدينة.    -

لقب بال�شديق لأنه �شدق الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في حادثة الإ�شراء والمعراج وكل خبر    -

ياأتي به النبي عليه ال�شالم. 

اأ�شلم على يديه الكثير ومنهم عثمان بن عفان كما اأعتق الكثير من العبيد ومنهم بالل بن رباح.    -

�شارك الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم العديد من الغزوات.    -

حارب المرتدين ومانعي الزكاة بعد توليه الخالفة.    -

وفي عهده ُجمع القراآن، حيث اأمر ر�شي اهلل عنه زيد بن ثابت اأن يجمع القراآن.    -

31 - ال�شليبيخات 

�شميت بهذا الإ�شم ن�شبة لموقعها على اأر�س منخف�شة بقرب البحر مما �شبب ت�شبخ الأر�س ب�شبب    -

الأمالح. 

وقيل �شميت لتكاثر ال�شلبوخ بها والذي ي�شتخدم في ت�شييد المباني وتر�شيف ال�شوارع حيث كانت    -

في ال�شابق هذه منطقة ال�شلبوخ وهو الح�شى الكبير اأو الحجر ال�شخري ال�شغير. 

قيم فيها بوابتان لمرور الم�شافرين. 
ُ
كانت في الما�شي مركزاً للجوازات واأ   -

المعروف اأن هواء هذه المنطقة �شحي للغايـة وقد اأن�شاأ الإنجليز في اأول اإقامتهم م�شاكن لهم في    -

ال�شليبخات التـي كان هواوؤها �شحياً نظراً لوجود ال�شجر الذي ينبت فيها. 
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كما تم التوجه اإلى اإن�شاء الم�شت�شفيات في هذه المنطقة واأ�شبحت ال�شليبخات منطقة �شكنية    -

كبيرة مطلة على البحر من الكويت اإلى الجهراء. 

32 - ال�شليبية

ال�شليبية منطقة وا�شعة فيها اآبار مياه غزيرة ومزارع وزرائب لتربية الما�شية.    -

معروفة في الما�شي باأنها مورد ماء للقوافل.    -

في اللغة الماء ال�شليب هو الماء الذي تقوى عليه الما�شية وي�شلب عودها، وكان العرب ي�شمون    -

الماء دون العذب بماء �شليب. 

العا�شمة  في  المنازل  لزراعة  بالأنابيب  ي�شخ  ال�شليبية  ماء  ولغزارة  �شليب  تاأنيث  ال�شليبية    -

وال�شواحي والمزارع حولها. 

33 - ال�شوابر

ال�شوابر منطقة في حي ال�شرق تم بناءها كعمارات �شكنية للمواطنين في العا�شمة، وهي من�شوبة    -

لفخذ ال�شوابر من قبيلة العوازم. 

34 - ال�شجيج

تعني في اللغة ال�شياح والجلبة و�شميت بال�شجيج لقربها من مطار الكويت الدولي حيث �شجة    -

هبوط واإقالع الطائرات. 

هي منطقة تجارية وكذلك تحتوي على العديد من الدوائر الحكومية.    -

35 - الظهر

وذلك ن�شبة لوقوعها في منطقة ظهر العدان، و�شكلها المت�شل�شل على �شكل �شياهد (ارتفاعات    -

رمليه) وكاأنها على �شكل عمود فقري والظهر عند العرب ما غلظ من الأر�س وارتفع. 

�شل�شلة مرتفعات ظهر العدان تبداأ من ال�شرة وتنتهي جنوب مدينة الأحمدي.    -

36 - العار�شية

ن�شبة اإلى محمد بن دغام العار�شي المطيري وقيل باأن اإ�شمه عبداهلل بن دغام العار�شي وكان    -

ي�شكن هذه المنطقة فا�شتراها منه ال�شيخ �شباح النا�شر ال�شباح وبقى الإ�شم من�شوباً اإلى �شاحبها 

القديم. 
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37 - العبدلي

الكويت  لأهل  كثيرة  ودونها مزارع  ال�شرقي  ال�شمال  العراق في  اإلى  الكويتية  الحدود  هو مركز    -

ت�شمى مزارع العبدلي. 

العبدلي اإ�شم �شخ�س وعائلة معروفة في الكويت وال�شعودية.    -

كما يعتقد اأنها من�شوبة اإلى رجل اإ�شمه عبداهلل اأو اأنه اأحد اأفراد بني عبداهلل من قبيلة مطير.    -

38 - العدان

تطلق على المواقع البرية القريبة من البحر تعني الرمل الناعم ن�شبة اإلى بر وبحر العدان الذي    -

كان يمتد من الحدود الجنوبية للكويت وحتى راأ�س تنوره بالمملكة العربية ال�شعودية. 

وقيل اأن العدان اأي�شاً مو�شع العدون وعدنت الإبل اأي اأقامت بالمرعى.    -

العدان (العدال) بال�شابق كان ا�شمها (العدال) ولي�س العدان، لن ار�شها معتدله وكانو يق�شدون    -

فكانت  الحالية)  العدان  من  بكثير  اأكبر  (وهي  كبيرة جداً  �شا�شعه  اأر�س  وكانت  الأر�س  اعتدال 

ب�شابق ت�شمل جميع الأرا�شي الممتده من �شاطئ الم�شيله الحالي حتى منطقة ال�شفانيه التي هي 

الآن تتبع للمملكة العربية ال�شعوديه. 

39 - العديلية

العديلية: وهي تاأنيث عديل، ت�شغير عدل على وزن فعيل.    -

كانت العديلية فيما م�شى من اأخ�شب المراعي ويكثر فيها نبات ال�شمعاء وحقول القمح وال�شعير    -

لأ�شحاب المزارع ال�شغيرة. 

40 - العقيلة

عقيل اإ�شم قبيلة من العرب، والعقيلة من الن�شاء الكريمة المخدرة، وعقيلة القوم �شيدهم وعقيلة    -

ال�شئ اأكرمه. 

كما يقال العقيلة الرخوة من الأر�س اأي اللينه، ويقال اأي�شا رغد العي�س.    -

41 - العمرية 

ن�شبة اإلى الخليفة الرا�شد الثاني عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه.    -

هو اأبو حف�س عمرو بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القر�شي العدوي.    -

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  �شماه  بالجنة  المب�شرين  واأحد  الرا�شدين  الخلفاء  ثاني    -

بالفاروق. 

كان اأول من �شمي باأمير الموؤمنين بدل خليفة ر�شول اهلل �شلى اهلل و�شلم.    -
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اأ�شلم قبل الهجرة باأربع �شنوات فقوي به الم�شلمون وله مواقف رائعة في غزوة بدر ويوم    -

اأحد و�شلح الحديبية وغزوة حنين وغيرها من الغزوات. 

في خالفته فتحت بالد ال�شام والعراق وفار�س وم�شر واأطراف اإفريقيا حتى قيل اإنت�شب في مدة    -

خالفته اإثنا ع�شرة األف منبر لالإ�شالم، وقام بتوحيد الجزيرة �شيا�شياً. 

اأ�شار بجمع القراآن واأمر برد �شبايا اأهل الردة واأمر باإتخاذ هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم    -

موعداً للتاريخ وو�شع الم�شجد النبوي وو�شع الحرم المكي وك�شا الكعبة بالقباطي الم�شري. 

و�شع النظام المالي للدولة والنظام الإداري والق�شائي واهتم بتعليم النا�س اأمور دينهم واتخذ بيت    -

المال لحفظ الأموال واأ�شقط الجزية عن فقراء اأهل الذمة و�شعفائهم بل واأعطاهم من ال�شدقة 

من بيت المال. 

كان �شداً منيعاً بين الم�شلمين وبين الفتن ووافقه القراآن في اأربعة موا�شع.    -

ا�شتاأذن ال�شيدة عائ�شة ر�شي اهلل عنها باأن يدفن في بيتها مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأبي    -

بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه. 

ترب�س به اأبو لوؤلوؤة المجو�شي، وهو في ال�شالة وانتظر حتى �شجد، ثم طعنه بخنجر كان معه، ثم    -

طعن اإثني ع�شر رجاًل مات منهم �شتة رجال، ثم طعن المجو�شي نف�شه فمات. 

42 - العيون

اإ�شم العيون هي جمع كلمة العين ومعناها في اللغة ينبوع الماء ينبع من الأر�س ويجري.    -

ومنطقة العيون هي اأحدى مناطق محافظة الجهراء المعروفة بكثرة الآبار والعيون فيها.    -

43 - الفحيحيل

اأ�شل الإ�شم ت�شغير كلمة فحل وهي اأر�س زرعت فيها فحول النخيل بكميات كبيرة ف�شاًل عن    -

القمح وال�شعير فجاء ال�شم على هذا المنوال. 

كما كانت منتجعاً للراحة وال�شتجمام لأهل الكويت واأهلها كانوا اأغنياء يمتلكون الماعز والأغنام.    -

44 - الفردو�س

تعني في اللغة حديقة اأو ب�شتان وتطلق في الم�شيحية والإ�شالم على الجنة وذكرت كلمة الفردو�س    -

مرتين في القراآن. 

وفي اأ�شاطير ال�شعوب القديمة ت�شوير للفردو�س بمكان اأ�شبه بالحديقة يحيا فيها الإن�شان �شعيداً    -

مرة اأخرى بعدما عانى من �شقاء ب�شبب الآثام التي ارتكبها في دنياه. 
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45 - الفروانية

ن�شبة اإلى �شرور بن فروان من رجال ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح اإذ كان ي�شكن الفروانية بالقرب    -

من م�شجد اأبي �شيتان. 

كانت منطقة الفروانية واحدة من قرى الكويت القديمة التي يعود تاريخها اإلى عهد بعيد، وكانت    -

اأو  الج�س  (�شانعو  الج�شا�شة  تحول  حين  الأربعينات  بداية  حتى  عياد«  »مطلع  با�شم  تعرف 

الجب�س) من منطقة الحزام الأخ�شر حاليا اإلى مطلع عياد ل�شناعة الجب�س. 

بعد فترة ترك �شانعو الج�س العديد من الحفر وقد �شوهتها النيران فاأطلق عليها النا�س »الدوغة«    -

اإلى عام 1962م. 

46 - الفنطا�س

ن�شبة لخزان ماء خ�شبي كبير على �شواحل الكويت كان ي�شتخدمه الغوا�شون في القدم وقد �شكنها    -

الكويتيون منذ اأكثر من مائتي �شنة. 

ا�شتهر اأهل الفنطا�س منذ القدم ب�شيد الأ�شماك والزراعة وكانت منطقة متنزه اأهل الكويت في    -

ف�شل الربيع وال�شيف لما تتميز به من الهدوء والراحة وبها الكثير من المزارع. 

47 - الفنيطي�س

الفنيطي�س ت�شغير الفنطا�س و(الفنطا�س هو خزان خ�شبي كبير لحفظ الماء).    -

وهي قرية كويتية �شاحليه تبعد 29 كم اإلى الجنوب من العا�شمة ومال�شقة للفنطا�س وكانت عامره    -

بع�شائر بني خالد ويكثر بها النخيل والأثل وال�شدر. 

48 - الفيحاء

الفيحاء تعني في اللغة هي الدار الوا�شعة وتطلق على الأر�س الوا�شع ذات الربى الخ�شب.    -

الفيحاء لقب لمدن عديدة منها طرابل�س ودم�شق نظراً لجمالها وات�شاعها فقد حباها اهلل بجمال    -

الخ�شراء ومراعيها  بمروجها  وتتميز  القلوب،  وت�شتحوذ  الألباب  تاأخذ  خالبة  وطبيعة  �شاحر 

الخ�شبة وجنانها المثمرة ومياهها وغدرانها المتالألئة وكاأنها قطعة متجددة من الربيع الخالد 

والح�شن الأبدي. 

49 - القاد�شية

ن�شبة اإلى معركة القاد�شية اإلي وقعت عام 15هـ الموافق 636م بقيادة �شعد بن اأبي وقا�س والفر�س    -

بقيادة ر�شتم فرخزاد وانتهت بانت�شار الم�شلمين ومقتل ر�شتم. 
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الخطاب  بن  عمر  اإلى  وبلغ  الم�شلمين  �شد  طاقاته  يزدجرد  جمع  14هـ  في  المعركة:  اأ�شباب    -

فاأ�شتنفر الم�شلمين. 

ا�شت�شار عمر ال�شحابة في قيادته للجي�س بنف�شه فقرروا اأن يبعث على راأ�س الجي�س رجاًل من    -

اأبي وقا�س واأجبر يزدجرد ملك الفر�س ر�شتم فرخزاد  اإليه ب�شعد بن  �شير 
ُ
اأ�شحاب الر�شول فاأ

بقيادة الجي�س الفار�شي. 

وكاد  نفرت  الفيلة  الم�شلمين  خيل  راأت  ولما  فياًل  �شبعون  ومعهم  القاد�شية  اإلى  الفر�س  و�شل    -

الم�شلمين اأن يهلكوا اإل اأنهم و�شعوا خطة بقطع حبال التوابيت التي تو�شع على الفيلة فما بقى 

عري وقتل اأ�شحابه. 
ُ
فيل اإل اأ

كما و�شلت اأمدادت من ال�شام األف فار�س بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي وه�شام بن اأبي وقا�س    -

وق�شمت اإلى اأع�شار وانطلقوا اإلى المعركة ع�شرة تتبعها الع�شرة الأخرى اإلى اأن ظن الفر�س اأن 

مائة األف قد و�شلوا من ال�شام فهبطت همتهم. 

تزاحف الجي�شان في ليله الهرير وفي هذه الليلة حمل القعقاع بجي�شه على الفر�س وهرب ر�شتم    -

اإلى النهر وقتله هالل بن علفه وانهارت حينئذ معنويات الفر�س وانهزموا وانت�شر الم�شلمين وقتل 

من الم�شلمين ليله الهرير ويوم القاد�شية األفان وخم�شمائة ومن الفر�س في الليلة نف�شها ع�شرة 

اآلف. 

50 - القبلة

�شبب ت�شميتها ن�شبة اإلى جهة القبلة وتنطق (الجبله).    -

القبلة في الكويت هي الزاوية الغربية المائلة قليال نحو الجنوب باتجاه الكعبة الم�شرفة في مكة    -

المكرمة حيث تقع منطقة القبلة في الجزء الغربي من مدينة الكويت القديمة. 

51 - القرين

هو الإ�شم القديم للكويت وهو ت�شغير كلمة القرن والقرن باللغة تعني التل فكان المكان لي�س بتل    -

كبير ف�شغروه بتليل اأو قرين. 

هي الآن الواقعة جنوب الكويت بالقرب من ا�شطبالت الوفرة الحالية وال�شعيبة والفوار�س وكان    -

في موقعه اآثار بلدة لبنى خالد خربت �شنة 1755م

نزل فيها اآل ل�شباح عندما ارتحلوا عن نجد في طريقهم اإلى ال�شبية ثم اإلى مدينة الكويت.    -

52 - الق�شر

ن�شبة اإلى الق�شر الأحمر والذي يقع في محافظة الجهراء.    -



- 46 -

الق�شر الأحمر �شيده حاكم الكويت ال�شابع ال�شيخ مبارك ال�شباح عام 1896م في جنوب الجهراء    -

وتبلغ م�شاحته 6500 متر مربع وارتفاع جدرانه اأربعة اأمتار ون�شف وب�شمك متر واحد ويحتوي 

على 33 غرفة بالإ�شافة اإلى 3 بوابات. 

�شمي بالأحمر ن�شبة اإلى لون جدرانه الحمراء.    -

اكت�شب الق�شرالأحمر �شهرة وا�شعة اإبان هجوم الخوان على الجهراء عام 1920م.    -

53 - الق�شور 

جمع ق�شر ويعني في اللغة بيت فخم وا�شع.    -

54 - القيروان

ن�شبة اإلى مدينة بتون�س ان�شاأها عقبه بن نافع عام 670هـ.    -

كانت مقر الحكام العرب في غرب اأفريقيا.    -

قامت بها عا�شمة الفاطميين الأولى عام 909هـ.    -

بها جامع القيروان الذي يرجع اإلى القرن 9هـ وت�شتهر ب�شنع ال�شجاد.    -

55 - المباركية

ن�شبة اإلى ال�شيخ مبارك ال�شباح (اأ�شد الجزيرة).    -

هو ال�شيخ مبارك بن �شباح بن جابر بن عبداهلل اآل �شباح الملقب بـ »اأ�شد الجزيرة« و »مبارك    -

الكبير« من قبيلة عنزه. 

هو الحاكم ال�شابع لدولة الكويت حيث تولى الحكم من 1896م اإلى 1915م.    -

تولى المهام الع�شكرية في بادية الكويت.    -

كان رئي�س الجي�س الكويتي المر�شل مع قوات الدولة العثمانية اإلى �شيخ قطر عام 1893م.    -

قاد قوة كويتية عام 1894م لتلحق بني هاجر في �شرق الجزيرة العربية التي اعتدت على �شفن    -

كويتية وا�شتولت على ما فيها ولحقهم حتى و�شل اإلى القطيف وهزمهم وا�شترد جميع الممتلكات. 

هو موؤ�ش�س العالقات الكويتية البريطانية بعقد اإتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م.    -

المعروف  الأمريكية  الإر�شالية  قبل  من  1910م  عام  عهده  في  الكويت  في  م�شت�شفى  اأول  اأن�شاأ    -

بالم�شت�شفى الأمريكاني. 

اأن�شاأت اأول مدر�شة في الكويت في عهده وهي المدر�شة المباركية عام 1911م.    -

رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مرة عام 1914م وهو علم اأحمر تتو�شطه كلمة كويت.    -

اإفتتح اأول مكتب بريد في الكويت عام 1915م وكان مقره في القن�شلية البريطانية.    -
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نال عدة اأو�شمة واألقاب من قبل الحكام والملوك نظراً ل�شجاعته ومكانته البارزة مثل:    -

1-  الو�شام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية عام 0091م. 

2-  لقب �شير من قبل بريطانيا في عام 1903م. 

3-  الو�شام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية في عام 1912م. 

4-  منحه الملك جورج الخام�س و»�شام �شردار اأعظم« في الهند عام 1912م. 

5-  اأ�شدر ال�شيخ �شباح ال�شالم حاكم الكويت الثاني ع�شر مر�شوماً اأميرياً باإن�شاء قالدة مبارك 

الكبير يمنحها رئي�س الدولة لالآخرين باأمر اأميري وذلك في عام 1974م. 

56 - المرقاب

المرقاب مرتفع عن �شطح الأر�س كانوا ي�شعدون عليه ليراقبوا منه المناطق الأخرى والقادمين    -

من جهة ال�شور. 

كذلك اأهل البادية كانوا ي�شمونه المرقاب لوجود ال�شخور وبه تل كبير من الرمال.    -

57 - الم�شايل

تعني في اللغة اأودية ت�شيل فيها مياه ال�شيل.    -

58 - الم�شيلة

ن�شبة اإلى كثرة المياه اإلى ت�شيل منها اإلى البحر.    -

59 - المطالع

منطقة في �شل�شلة مرتفعات غ�شى، تتخذ طريقا للعبور اإلى الأرا�شي ال�شمالية من الجنوب اأو    -

العك�س. 

منها يطلع المرتحلون، ومن هنا جاءت ت�شميتها.    -

60 - المن�شورية

�شميت بهذا ال�شم ن�شبة اإلى الأهزوجة التي كانت تقال عندما كان النا�س يخرجون من المدينة    -

ليحتفلوا في هذه المنطقة وهم يقولون ( طلعنا من باب ال�شور بيرقنا بيرق من�شور ). 

61 - المنقف

ت�شمية المنقف جاءت من حادثة ر�شو اإحدى �شفن الغو�س قرب �شاحل البحر حيث األقت ال�شن    -

اأو الباوره (وهي حديدة على �شكل ن�شف دائرة بها راأ�س �شهم كي ي�شبك بال�شخر الموجود في 
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قاع البحر) لتثبيت ال�شفينة، واأمر الربان اأحد البحارة باأن يغو�س ويخرج ال�شن وعندما غا�س 

وجد بجوار ال�شن محارة كبيرة فخلعها ونقفها بقوة و�شلمها لربان ال�شفينة فاإذا بها ح�شباة (لوؤلوؤة 

كبيرة) لها قيمتها لذلك عرف ذلك المكان بالمنقف. 

62 - المهبولة

قيل اأن المنطقة كانت مرتفعة، فلم تكن تحتفظ بمياه الأمطار لنف�شها بل كانت تفي�س به على    -

غيرها، فنعتت بهذا الو�شف لعدم احتفاظها بما ينفعها لنف�شها. 

63 - النزهة

�شميت بذلك لأنه كان مكان للنزهة يذهب اإليه النا�س.    -

تعديل تخ�شي�شها ووزعت  تم  لالإ�شكان  الحاجة  ولما دعت  لتكون حديقة عامة  تم تخ�شي�شها    -

ق�شائم �شكنية. 

كان فيها اأول مطار دولي في الكويت.    -

64 - الن�شيم

تعني في اللغة الرياح اللينة وهي التي تحرك �شجراً ول تزيل اأثراً.    -

65 - النعيم

تعني في اللغة ما ا�شتمتع به من حيث العي�س وح�شن الحال.    -

66 - النه�شة

كما  الحديثة  الع�شور  اإلى  الو�شطى  الع�شور  من  الإنتقال  فترة  على  يطلق  م�شطلح  النه�شة    -

يدل بمفهومه الخا�س هو حركة اإحياء التراث القديم في كل من الفنون والعلوم وطرق التعبير 

الإجتماعية والإقت�شادية والدينية  الحياة  اأ�ش�س  تغير في  والدرا�شات وكل ما �شاحب ذلك من 

وال�شيا�شية. 

67 - الواحة

كلمة فرعونية اأطلقها الفراعنة على البقاع المعمورة الواقعة على عيون الماء.    -
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68 - الوفرة

ن�شبة اإلى وفرة مياهها ومراعيها وكثرة اآبارها وقد كانت محطة للقوافل المارة والقبائل المتنقلة    -

ومنها تجلب الخ�شراوات والبطيخ للكويت. 

69 - اليرموك

ن�شبة اإلى معركة اليرموك التي وقعت بين الم�شلمين والإمبراطورية البيزنطية في خالفة عمر بن    -

الخطاب ر�شي اهلل عنه في �شمال الأردن قرب نهر اليرموك عام 15هـ - 636م. 

تولى فيها قيادة الجي�س خالد بن الوليد بعد اأن تنازل اأبو عبيدة بن الجراح ودامت المعركة �شتة    -

اأيام وتحولت اإ�شتراتيجية خالد من الدفاع اإلى الهجوم وا�شتخدم اأ�شلوب ع�شكري فريد من نوعه 

با�شتخدام �شرية الفر�شان �شريعة التنقل ليحول الهزيمة المو�شكة بالم�شلمين اإلى ن�شر موؤزر ولقد 

قاتلت ن�شاء الم�شلمين من خلف الجيو�س منهن خولة بنت الأزور وقد قتل عدداً كبيراً من الروم. 

كانت معركة اليرموك لها الأثر الكبير في حركة الفتح الإ�شالمي، فقد لقي جي�س الروم (اأقوى    -

جيو�س العالم يومئذ) هزيمة قا�شية، وفقد زهرة جنده، وقد اأدرك هرقل الذي كان في حم�س 

حجم الكارثة التي حلت به وبدولته، فغادر �شوريا نهائيا وقلبه ينفطر حزنا، وقد ترتب على هذا 

وا�شلوا  ثم  فتح مدنه جميعا،  وا�شتكملوا  ال�شام،  الم�شلمون في بالد  ا�شتقر  اأن  العظيم  الن�شر 

م�شيرة الفتح اإلى ال�شمال الإفريقي. 

70 - اأبو الح�شانية

ن�شبة اإلى كثرة الثعالب فيها حيث كان الكويتيون ي�شمون الثعلب اأبو الح�شين اأو الح�شني.    -

كان يق�شدها الكويتيون ل�شيد الثعالب.    -

71 - اأبو حليفة

اختلفت الأقاويل ب�شان الت�شمية فقد قيل �شميت ن�شبه لأحد �شكانها كان كثير الحلف، ورواية    -

اأخرى اأنه لحلف تم بين اأهلها، كما قيل ن�شبة اإلى نبات الحلفاء الذي ينت�شر فيها وهي نبته �شاره 

ب�شجر النخيل وت�شمى اأي�شاً ب�شجرة العاقول. 

اأول من نزل اأبو حليفة المرحوم يو�شف عبدالمح�شن البدر وقام ببناء اإ�شطبل للخيول العربية    -

الأ�شيله التي تم جلبها من نجد. 

وبعدها �شكن ال�شيخ محمد ال�شلمان ال�شباح قرية اأبو حليفة عام 1814م ويعتبر اأول اأمير لأبو    -

وبعدها  القرية  في  وزراعتها  الب�شرة  من  النخيل  اأ�شجار  من  الكثير  بجلب  ال�شيخ  وقام  حليفة 

بالبناء حول  القرية  �شكان  قام  المرحلة  بني خالد وخالل هذه  العناقيد من  �شكنها عوائل من 

الأ�شطبل. 
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قطنت اأبو حليفة قديماً اأ�شر كريمة عملت بالزراعة والغو�س وقامت بالبناء حول اإ�شطبل البدر    -

وهم �شكان اأبو حليفة. 

كان يق�شدها الكويتيون في ال�شابق في الربيع قديماً وتقع جملة اآبار في اأبوحليفة ت�شمى م�شا�س    -

اأبوحليفة وهي اآبار يتجمع فيها ماء المطر. 

72 - اأبو فطيرة

ن�شبة اإلى تفطر الأر�س من جراء نمو الفقع الكبير تحت �شطح اأر�شها في ف�شل الربيع.    -

73 - اأمغرة

�شميت بهذا ال�شم ن�شبة اإلى اآل مغرة من قبيلة �شمر الذين ا�شتقروا بها اوائل القرن التا�شع ع�شر.    -

74 - بنيد القار

بنيدر هي ت�شغير كلمة بندر اأي ميناء �شقط منها حرف الراء في اللهجة العامية.    -

طلق عليها ا�شم بنيد القار. 
ُ
القار ن�شبة اإلى المواد النفطية التي تر�شبت بها لذلك اأ   -

كانت ميناًء ب�شيطاً تجلب اإليه بع�س المواد النفطية.    -

75 - بيان

�شميت بهذا الإ�شم لأنها بائنه بين المناطق المجاورة لها وذلك ب�شبب ارتفاعها، فمن ي�شعدها    -

تبان له المنازل المبنية في المناطق المجاورة التي تكون اأكثر انخفا�شاً من منطقة بيان. 

76 - تيماء

معناها في اللغة الأر�س التي ل ماء فيها.    -

وقد تن�شب اإلى مدينة تيماء ال�شعودية التي �شميت ن�شبة اإلى تيما اأحد اأبناء النبي اإ�شماعيل عليه    -

ال�شالم. 

اأر�شها خ�شبة  ال�شعودية  ال�شعودية هي واحة كبيرة ب�شمال غرب المملكة العربية  مدينة تيماء    -

�شالحة للزراعة وبها اأ�شهر عين ماء في بالد العرب عثر بها على نقو�س من القرن ال�شاد�س قبل 

الميالد ورد ذكرها اأكثر من مرة في التوراة. 

77 - جابر العلي 1928م - 1994م

هو ال�شيخ جابر العلى ال�شالم المبارك ال�شباح ولد في فريج ال�شيوخ بمنطقة ال�شرق.    -

والده ال�شهيد ال�شيخ على ال�شالم الذي ا�شت�شهد في معركة الرقعي 1928م.    -
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هو حفيد المرحوم ال�شيخ �شالم المبارك الذي قاد معركة الجهراء 1920م.    -

كان رئي�شاً لدائرتي الكهرباء والماء عام 1951م.    -

ورئي�شاً للجنة التنفيذية العليا عام 1954م.    -

ع�شواً في لجنة التعمير ولجنة الإ�شكان ومجل�س المعارف عام 1954م.    -

وزيراً للكهرباء والماء في ت�شكيل اأول وزارة عام 1962م.    -

وزيراً لالإر�شاد والأنباء 1965م.    -

نائب رئي�س مجل�س الوزراء ووزيراً لالإعالم عام 1978م.    -

78 - جليب ال�شيوخ

كانت قديماً منطقة �شحراوية بها عدد من الآبار يلتف حولها ال�شكان من البدو الرحل.    -

وقد حفر اأول بئر فيها ال�شيخان محمد وجراح ال�شباح، ولذلك ترجع الت�شمية اإلى تلك الآبار    -

حيث كلمة جليب باللهجة الكويتية تعني البئر، ومن هنا جاءت الت�شمية »جليب ال�شيوخ«. 

وهي قرية قديمة ول ترى بالعين عن بعد لأنها في منخف�س محاطة بال�شياهد من كل جانب    -

اعتمد اأهلها على الآبار الموجودة في كل بيت وكل اآبارها ارتوازية وعذبة تتميز بالعمق الذي قد 

ي�شل اإلى 20 متراً. 

79 - حدائق ال�شور

ن�شبة اإلى ال�شور الذي بني حول الكويت عام 1920م لحمايتها من هجمات القبائل في عهد ال�شيخ    -

زيل في عام 1957م في عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح. 
ُ
�شالم المبارك ال�شباح واأ

80 - حطين

ن�شبة اإلى معركة حطين وهي معركة فا�شلة بين ال�شليبيين والم�شلمين وقعت في عام 1187م قرب    -

قرية حطين بين النا�شرة وطبرية. 

اإنت�شر فيها الم�شلمون بقيادة �شالح الدين الأيوبي واأ�شفرت عن تحرير القد�س من ال�شليبيين    -

وكذلك تم تحرير المدن ال�شاحليه (عكا - بيروت - �شيدا - يافا - ع�شقالن). 

81 - حولي 

هي قرية �شغيرة تقع جنوب مدينة الكويت اكتُ�شف فيها اأول بئر للمياه العذبة (الحلوة) وتحول    -

النا�س من مياه (اأبو دوارة) اإلى مياه حولي لذلك �شميت با�شم حولي. 
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وقيل بداأ تاأ�شي�شها �شنة 1906م عندما نبعت في تلك ال�شنة بئر عذبة غزيرة في مزرعة رجل    -

يدعى (حولي بن مرزوق اأبو حقطة الم�شحمي العازمي) وقد ا�شتب�شر النا�س بهذه البئر حتى قال 

�شاعرهم: -

دارا  م��������ا  م����ث����ل����ه  ح������ول������ي  م����������اء 

وارا ف����ي  ول  ف��ن��ي��ط��ي�����س  ف����ي  ل 

م�����ن ح�������ش���ن���ه ق�����د ت���ي���ه الأف������ك������ارا

82 - خيطان

ن�شبة اإلى ا�شم خيطان العتيبي الذي كان يحتطب بها وحفر بها بئرا عرف ببئر خيطان وزرع فيها    -

القمح وال�شعير. 

83 - د�شمان

ن�شبه لق�شر د�شمان الذي اأ�ش�شه اأمير الكويت الثامن ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح عام 1916م    -

واأكمله اأمير الكويت العا�شر ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح عام 1930م حاكم الكويت ذلك الوقت 

وجعله مقره الر�شمي. 

الد�شمان كلفظ عند البدو هو البئر المالح.    -

84 - �شلوى

اأ�ش�شها ال�شيخ عبد اهلل الجابر ال�شباح، فكانت منطقة للت�شلي والت�شلية و�شميت ب�شلوى ن�شبة اإلى    -

ذلك، كان فيها اأول حديقة حيوان في الكويت. 

وقيل اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى ال�شيخة �شلوى �شباح الأحمد ال�شباح البنة الوحيدة لأمير دولة    -

الكويت الخام�س ع�شر ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح. 

الدبلوما�شي  ال�شق الجتماعي لدوره  اأعانت والدها في  1951م  ال�شيخه �شلوى من مواليد عام    -

وعرفت باهتمامها بالعمل الإجتماعي لكن دون بهرجة اإعالمية ول من خالل المنا�شب ولقبت 

بعد ذلك باأم اليتامى. 

كان لها دور بارز في رعاية الأ�شواق الخيرية قبل ا�شابتها بمر�س ال�شرطان حيث توفيت عام    -

2002م. 

85 - �شباح ال�شالم 1913 م - 1977 م

ن�شبة اإلى ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح الحاكم الثاني ع�شر لدولة الكويت.    -

كان اأول وزير للخارجية بتاريخ الكويت وذلك بالوزارة الأولى في عام 1962م.    -
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عين ولياً للعهد بتاريخ 1962/10/29م كما عين رئي�شاً للوزراء بنف�س اليوم.    -

قام اأحمد الجابر ال�شباح بالطلب منه اأن يقوم بتاأ�شي�س ال�شرطة الكويتية بعد اأحداث المجل�س    -

الت�شريعي الكويتي الثاني وكان عدد ال�شرطة 80 �شرطيا وكان مقر ال�شرطة في �شاحة ال�شفاة. 

في عام 1959م تم تعينه وزيراً لل�شحة العامة.    -

قام باإفتتاح م�شت�شفى ال�شباح في عام 1962م.    -

تم خالل عهده اإن�شاء جامعة الكويت في عام 1966م وكانت تتكون من كليتين هما الآداب والعلوم.    -

بعد اأن تولى الحكم تم اإ�شدار عمله نقدية تحمل �شورته في عام 1969م، وا�شتمرت العملة حتى    -

عام 1982م عندما تم اإ�شدار عملة جديدة. 

في عام 1969م د�شن الجزيرة الإ�شطناعية في ميناء الأحمدي، وفي عام 1976م قام بو�شع حجر    -

الأ�شا�س لم�شروع الغاز في ميناء الأحمدي. 

اأمر ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح في ر�شم خطة لم�شروع �شكني كبير ي�شع اإلى 4000 وحدة �شكنية    -

من قبل وزارة الأ�شغال العامة، ووافق في 1965/8/7م مجل�س الأمة على هذا الم�شروع، وكان 

الهدف من هذا الم�شروع توفير م�شاكن لطبقة الدخل المحدود، فكان يتابع ويهتم ال�شيخ بتقدم 

الم�شروع يوميا، وحين اأنجز الم�شروع �شميت المنطقة على ا�شمه: �شاحية �شباح ال�شالم. 

من مقولته ال�شهيرة:    -

 »اأنا و�شعبي كل بونا جماعة الدين واحد والهدف اأخدم ال�شعب

 لو �شاق �شدر ال�شعب ما اأ�شتر �شاعة اأ�شيق من �شيقة واأ�شتر لو حب«. 

86 - �شباح النا�شر  1903 م - 1957 م

هو ال�شيخ �شباح النا�شر ال�شباح.    -

در�س في مدر�شة المباركية.    -

اأ�ش�س منطقة العار�شية وله ق�شر فيها.    -

لقب باأمير البادية.    -

كان يملك بوم غو�س.    -

ا�شتهر بتجارة الإبل كما ا�شتهرت ع�شاه اأم ريال.    -

87 - �شبحان

معناها في اللغة ال�شراق.    -
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88 - عبداهلل ال�شالم

ن�شبة اإلى ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح الحاكم الحادي ع�شر لدولة الكويت.    -

هو ال�شيخ عبداهلل ال�شالم المبارك ال�شباح من قبيلة عنزه من منطقة فريج ال�شيوخ بمنزل ال�شيخ    -

جابر واأخيه �شالم المبارك ال�شباح الملقب باأبو الإ�شتقالل واأبو الد�شتور وغيرها. 

حاكم دولة الكويت الحادي ع�شر تقلد الحكم عام 1950م لمدة 15 عاماً.    -

كان اأديباً ويحفظ ال�شعر العربي ويقوله كما اأنه رجل اجتماعي ومحبوب من الجميع محباً للطرفة    -

الراقية وذو حكمة وبعد نظر فكان مجل�شه ي�شتقبل كبار زعماء الأدب والثقافة وال�شيا�شة. 

عرف بالكرم والجود وم�شاركته بهيئة البحوث الدولية فكان يقطع �شنوياً ثمانون األف روبية من    -

خزينة الدولة على الم�شاعدات الدولية. 

كان اأول رئي�س لإدارة الأيتام عام 1939م والمجل�س الت�شريعي الأول عام 1938م والمجل�س الت�شريعي    -

الثاني عام 1939م وتولى رئا�شة البلدية بداية الخم�شينيات ورئا�شة دائرة ال�شحة من عام 1936م 

حتى عام 1952م واأول رئي�س وزراء عام 1962م وهو اأول اأمير يعين له ولياً للعهد. 

اإ�شتقلت دولة الكويت في عهده عام 1961م واأقر الد�شتور ثم بداأ العمل في مجل�س الأمة الكويتي    -

عام 1963م. 

تكون  اأن  اإل  واأبى  للعراق  الكويت  بان�شمام  في مطالبته  قا�شم  المعتدي عبدالكريم  �شد  وقف    -

الكويت دولة ذات كيان وحدود ر�شمية معترف بها. 

اأزدهر في عهده العلم والإقت�شاد والرفاه المعتدل بين جميع الطبقات.    -

تعاون  واإ�شتبدلها بمعاهدة  الكبير مع النجليز  المبرمة من جده مبارك  الحماية  األغى معاهدة    -

و�شداقة عام1961م. 

لحق بالكويت بركب الح�شارة العالمية ثم بمعترك ال�شيا�شة الدولية الحديثة فاإن�شمت الكويت    -

اإلى جامعة الدول العربية بعهده عام 1961م والأمم المتحدة عام 1963م. 

اإهتم بالفرد الكويتي وتن�شئته وتثقيفه فازدهرت النه�شة التعليمية باإن�شائه العديد من المدار�س    -

ن�شاأ م�شت�شفى ال�شباح بعهده، 
ُ
واإهتم بالأحوال ال�شحية لل�شكان فجعل العالج مجاني للجميع واأ

كما رعى اإ�شتثمار دخل الكويت من النفط وتم اإن�شاء اأكبر محطة تقطير مياه البحر في العالم في 

الكويت في ذلك الوقت. 

و�شع اأول نظام للجمارك في الكويت عام 1951م واأ�شدر مر�شوماً اأميرياً بمقاطعة جميع الب�شائع    -

الإ�شرائيلية، واأطلق على مقر الحكم بق�شر ال�شيف اإ�شم الديوان الأميري وفي عهده تم دمج يوم 

الإ�شتقالل بيوم جلو�شه في 25 فبراير من كل عام. 

تراأ�س اأول وفد كويتي لإجتماعات دول عدم الإنحياز الذي ُعقد بالقاهرة عام 1964م.    -

ت�شلمت الكويت في 1958م م�شئولية الخدمات البريدية في الداخل وعام 1959م الخدمات البريدية    -

في الخارج واإ�شدار اأول طابع بريدي يحمل �شورته بمنا�شبة عيد الجلو�س والعيد الوطني كما قام 
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بو�شع قانون للجن�شية في عام 1959م وقانون النقد الكويتي عام 1960م ليكون الدينار الكويتي 

عملة الكويت الوطنية بدل الروبية. 

89 - عبداهلل المبارك 1914 م - 1991 م

ن�شبة اإلى ال�شيخ عبداهلل المبارك ال�شباح ولد في مدينة الكويت هو اأ�شغر اأبناء ال�شيخ مبارك    -

الكبير. 

در�س في الكتاتيب ثم اإلتحق في المدر�شة المباركية.    -

نف�شها عام  للدائرة  اأ�شبح مديرا  ثم  العام  الأمن  دائرة  الخليفة في  لل�شيخ علي  عمل م�شاعداً    -

1942م وبعدها عين قائداً للجي�س الكويتي عام 1954م. 

نائب حاكم الكويت بفترة حكم ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم ال�شباح.    -

في الثانيه ع�شر من عمرة �شارك في حرا�شة بوابة ال�شامية اإحدى بوابات �شور الكويت.    -

تولى م�شئولية مكافحة اأعمال التهريب والإ�شراف على البادية. بعدها عين مديراً لدائرة الأمن    -

العام عام 1942م وذلك بعد وفاة ال�شيخ علي الخليفة، واأن�شاأ اإدارة الجوازات وال�شفر عام 1949م. 

تولى مهام نائب الحاكم في عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم ال�شباح.    -

اإمتد ن�شاطة اإلى العديد من المجالت، فاأ�ش�س محطة اإذاعة الكويت عام 1952م ثم اأ�ش�س نادي    -

الرئي�س  اإنه  كما  1956م،  بعام  المدني  الطيران  ودائرة  1953م  عام  الطيران  ومدر�شة  الطيران 

الفخري للنادي الثقافي القومي. 

في عام 1959م دمجت دائرتي ال�شرطة والأمن العام في دائرة واحدة تحت رئا�شته.    -

اأحد وا�شعي اللبنات الأ�شا�شية في بناء القوات الم�شلحة الكويتية منذ تعيينه قائداً عاما  يعد    -

للجي�س عام 1954م. 

دعا لإن�شمام الكويت لجامعة الدول العربية عام 1958م واألغى تاأ�شيرات الدخول بالن�شبة للعرب    -

رغم معار�شة الوكيل ال�شيا�شي البريطاني. 

في اأبريل 1961م ا�شتقال من جميع منا�شبة وقرر عدم ال�شتمرار بالحياة ال�شيا�شية.    -

90 - علي �شباح ال�شالم 1948 م -  1997 م

هو الإبن الثاني لل�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح.    -

تخرج من اأكاديمية �شاندهير�شت الع�شكرية الملكية عام 1970م، كما اإنه در�س في جامعة الكويت    -

بكلية الآداب ق�شم اللغة الإنجليزية. 

كان �شابطاً في المغاوير ثم �شابط بالكلية الع�شكرية ثم عمل مدرباً في قوات المغاوير واأ�شبح    -

بعدها رائد ركن في رئا�شه الركان في الجي�س الكويتي. 

عام 1986م عين محافظاً لمحافظة الحمدي.    -
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تولى رئا�شة اللجنة الأمنية في الخفجي طيلة فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990م.    -

في اأبريل من عام 1991م عين وزيراً للدفاع، وبتاريخ 1992/10/17م اأعيد تعينيه وزيراً للدفاع.    -

عين وزيراً للداخلية بتاريخ 1994/4/13م.    -

عين وزيراً لل�شئون الجتماعية والعمل بالإ�شافة لعملة كوزير للداخليه في 1996/3/9م.    -

توفي باأزمه قلبيه مفاجاأة في عام 1997 في لندن.    -

91 - غرب اأبو فطيرة الحرفية

ن�شبة لوقوعها في جهة الغرب من منطقة اأبو فطيرة.    -

92 - غرناطة

ن�شبة اإلى عا�شمة مقاطعة غرناطة في منطقة الأندل�س ذات الحكم الذاتي جنوب اإ�شبانيا.    -

ُره و�َشنَْجل.  تقع على �شفح جبال �شييرا نيفادا عند اإلتقاء نهري َهَدّ   -

كانت تدعى اإلبيرا حتى منت�شف القرن الثامن الميالدي والت�شمية تاأتي من اأيام الحكم الإ�شالمي    -

اأهم معالم  واأ�ش�شوا قلعة غرناطة ومن  711م  الأمويون عام  الم�شلمون  اأن فتحها  بعد  لالأندل�س 

المدينة ق�شر الحمراء. 

غرناطة (جرانادا) باللغة الإ�شبانية تعني الرمان الذي هو �شعار مدينة غرناطة.    -

93 - فهد الأحمد 1943 م - 1990 م

هو الإبن التا�شع لأمير الكويت العا�شر اأحمد الجابر ال�شباح واأ�شغر اأبنائه الذكور.    -

اإلتحق بالجي�س الكويتي في 1963/4/22م برتبة �شابط مر�شح وفي 1968م تم تعيينه �شابط اأركان    -

الحر�س الأميري برتبة مالزم اأول. 

�شارك في حرب 1967م في لواء اليرموك في جمهورية م�شر.    -

قاتل في �شفوف منظمة التحرير الفل�شطينية �شمن العمل الفدائي �شد اإ�شرائيل منذ عام 1965م    -

وحتى عام 1972م وقد اأ�شيب ثالث مرات خالل العمليات الع�شكرية داخل الأر�س المحتلة. 

اللجنة  في  انتخابه  واأعيد  1985م  عام  اإلى  1974م  عام  منذ  الكويتية  الأولمبية  اللجنة  تراأ�س    -

الأولمبية في عام 1989م. 

تراأ�س التحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1978م، واأعيد انتخابه مرة اأخرى في عام 1987م.    -

ع�شو في المجل�س التنفيذي للجنة الأولمبية الكويتية منذ عام 1985م.    -

تراأ�س نادي القاد�شية الكويتي منذ عام 1969م اإلى عام 1979م.    -

تراأ�س اتحاد كرة ال�شلة الكويتي منذ 1974م اإلى 1977م.    -

تم اختياره كرئي�س لإتحاد كرة اليد الآ�شيوي في عام 1974م.    -
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انتخب رئي�شاً للمجل�س الأولمبي الآ�شيوي في عام 1982م.    -

اإنتخب نائباً لرئي�س الإتحاد الدولي لكرة اليد في عام 1980م.    -

كان ع�شواً في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1981م حتى وفاته عام 1990م.    -

قتل في تاريخ 1990/2/8م على يد الجي�س العراقي اإبان الغزو العراقي للكويت عند بوابة ق�شر    -

د�شمان ويطلق عليه البع�س اإ�شم �شهيد د�شمان. 

94 - فيلكا »جزيرة كويتية«

اإلى جزيرة فيلكا وهي جزيرة كويتية تقع في  ن�شبة  ال�شعادة  البرتغالية معناها  اللغة  فيلكا في    -

الخليج العربي تمتاز بموقعها الجغرافي الهام للتجارة من القدم. 

�شمى الإ�شكندر الأكبر جزيرة فيلكا قديماً با�شم ايكارو�س تيمناً بجزيرة اإيكارو�س الإغريقية والتي    -

تقع في بحر اإيجه. 

في الجزيرة الكثير من الآثار القديمة التي تعود اإلى الألف الثالث قبل الميالد والمعروف بالع�شر    -

البرونزي. 

كما اتفق العلماء الذين توافدوا اإلى الجزيرة على اأنها كانت مركزاً لح�شارة دلمون التي كانت    -

ت�شم البحرين وال�شاحل ال�شرقي للجزيرة العربية. 

هاجر العتوب اإليها وكما زارها ال�شيخ عبداهلل بن �شباح وهو الحاكم الثاني للبالد.    -

حدثت معركة الرقة بالقرب منها �شنة 1738م.    -

95 - قرطبة

ن�شبة اإلى قرطبة التي تقع جنوب اأ�شبانيا على �شفة نهر الوادي الكبير.    -

هي عا�شمة الأندل�س وقد تاأ�ش�شت كم�شتوطنه رومانية عام 206 قبل الميالد، فتحها القائد طارق    -

بن زياد عام 711م ثم ا�شتهرت كعا�شمة للدولة الأموية في الأندل�س بنى فيها الأمير عبدالرحمن 

الداخل جامع قرطبة الكبير ولها معالم عديده منها الج�شر الروماني والمعبد الروماني وال�شريح 

الروماني »وقلعة كالهورا« وق�شر قرطبة. 

96 - كيفان

�شـــــميت بهذا ال�شــــم ن�شبة لوجود اآبار مياه عذبة في المنطقة، فكان النا�س يذهبون اإليها لكي    -

(يكيفون) بها. 

وقيل جاء الإ�شم من التكوف وهو تجمع الرمال على �شكل تالل �شغيرة وا�شتثقل النطق بكوفان    -

فقالوا كيفان. 
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97 - مبارك العبداهلل الجابر 1934 م - 1987 م

هو ال�شيخ مبارك العبد اهلل الجابر ال�شباح ولد في حي ال�شرق و�شمي تيمنا باأ�شد الجزيرة ال�شيخ    -

مبارك ال�شباح. 

اإلى  غادر  ثم  بيروت  في  درا�شته  واأكمل  ال�شرقية  بالمدر�شة  ثم  المباركية  المدر�شة  في  در�س    -

بريطانيا وان�شم اإلى الأكاديمية الملكية الع�شكرية عام 1951م. 

الجوية  القدرة  لتعزيز  الكويتي  الجي�س  لتطوير  دفاعية  بو�شع خطة  مبارك  العميد  ال�شيخ  قام    -

والبرية والبحرية وذلك عام 1961م. 

�شارك الفريق مبارك العبداهلل في حرب 1967م حيث كانت الكويت اأول قوة ع�شكرية غير م�شرية    -

ت�شل اإلى �شحراء �شيناء. 

قام باإر�شال اإمدادات من الجي�س الكويتي اإلى م�شر و�شورية عام 1973م.    -

98 - مبارك الكبير 1844 م - 1915 م

هو ال�شيخ مبارك بن �شباح بن جابر بن عبداهلل اآل �شباح ( وقد لقب بـ »اأ�شد الجزيرة« و »مبارك    -

الكبير« ) من قبيلة عنزه. 

الحاكم ال�شابع لدولة الكويت حيث تولى الحكم من 1896م اإلى 1915م.    -

تولى المهام الع�شكرية في بادية الكويت وكان رئي�س الجي�س الكويتي المر�شل مع قوات الدولة    -

العثمانية اإلى �شيخ قطر عام 1893م. 

قاد قوة كويتية عام 1894م لتلحق بني هاجر في �شرق الجزيرة العربية التي اعتدت على �شفن    -

كويتية وا�شتولت على ما فيها ولحقهم حتى و�شل اإلى القطيف وهزمهم وا�شترد جميع الممتلكات. 

هو موؤ�ش�س العالقات الكويتية البريطانية فقام بعقد اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م.    -

اأن�شاأ اأول م�شت�شفى في الكويت في عهدة عام 1910م من قبل الإر�شالية الأمريكية (الم�شت�شفى    -

الأمريكاني) . 

اأن�شاأت اأول مدر�شة في الكويت في عهده وهي المدر�شة المباركية عام 1911م.    -

رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مره عام 1914م وهو علم اأحمر تتو�شطه كلمة »كويت«.    -

تم افتتاح اأول مكتب بريد في الكويت عام 1915 وكان مقره في القن�شلية البريطانية.    -

نال عدة اأو�شمة من قبل الحكام والملوك نظراً ل�شجاعته ومكانته البارزة مثل: -   -

1 - الو�شام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية عام 1900م. 

2- لقب بلقب �شير من قبل بريطانيا في عام 1903م. 

3- الو�شام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية في عام 1912م. 

4- الملك جورج الخام�س منحة و�شام »�شردار اأعظم« في الهند عام 1912م. 
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5-  اأ�شدر ال�شيخ �شباح ال�شالم حاكم الكويت الثاني ع�شر مر�شوم اأميري باإن�شاء قالدة مبارك 

الكبير يحملها رئي�س الدولة والتي تمنح لالآخرين باأمر اأميري وذلك في عام 1974م. 

99 - مدينة جابر الأحمد 1926 م - 2006 م

هو ال�شيخ جابر الأحمد الجابر المبارك ال�شباح الأمير الثالث ع�شر لدولة الكويت.    -

در�س في المدر�شة المباركية ثم المدر�شة الأحمدية.    -

عين نائباً عن الأمير ال�شيخ اأحمد الجابر في مدينة الأحمدي عام 1949م.    -

اأ�شند اإليه ال�شيخ عبداهلل ال�شالم دائرة المالية والأمالك العامة للدولة.    -

تولى وزارة المالية وال�شناعة في اأول ت�شكيل وزاري بعد ال�شتقالل.    -

اأ�شبح نائباً لرئي�س الوزراء عام 1963م مع احتفاظه بالوزارة.    -

اأ�شبح رئي�شاً لمجل�س الوزراء وولياً للعهد عام 1965م.    -

تولى ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح الحكم في 1977/12/30م.    -

في  ظبي  اأبو  قمة  في  اإعالنه  تم  والذي  الخليجي  التعاون  دول  مجل�س  اإن�شاء  فكرة  �شاحب    -

1981/5/25م. 

لال�شتثمار  العامة  والهيئة  ال�شمكية  والثروة  الزراعة  ل�شئون  العامة  الهيئة  اإن�شاء  تم  عهده  في    -

وموؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي. 

دولة  في  عقد  الذي  الإ�شالمي  الموؤتمر  لمنظمة  الخام�شة  القمة  الأحمد  جابر  ال�شيخ  تراأ�س    -

الكويت عام 1987م. 

العالم ليجعل  ال�شيخ جابر الأحمد  1990م طاف  العراقي عام  الكويت لالإحتالل  حين تعر�شت    -

ق�شية بالده عالمية اإلى اأن تم تحرير دولة الكويت عام 1991م. 

ن�شاأ مكتب ال�شهيد بهدف تكريم �شهداء الكويت وتوفير الم�شاعدات الإن�شانية لذويهم واأ�شرهم 
ُ
اأ   -

في عام 1991م.

 

100 - مدينة �شعد العبداهلل 1930 م - 2008 م

هو ال�شيخ �شعد العبد اهلل ال�شالم ال�شباح الأمير الرابع ع�شر لدولة الكويت.    -

تولى الإمارة في 2006/1/15م.    -

در�س في المدر�شة المباركية ثم در�س علوم ال�شرطة في بريطانيا كما نال دورات متخ�ش�شة في    -

�شئون الأمن وال�شرطة في المملكة المتحدة. 

تولى دائرة ال�شرطة والأمن في 1949م.    -

ع�شواً في لجنة اإعداد الد�شتور كما عمل في المجل�س التاأ�شي�شي الكويتي عام 1961م.    -
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اأمن الكويت  للداخلية عام 1963م وقام باإ�شدار العديد من القرارات التي حافظت على  وزيراً    -

ومن اأبرزها لجان الدفاع المدني لحماية المن�شاآت الحيوية وال�شناعية وتنظيم الإقامة للوافدين 

وحماية الحدود البرية والبحرية. 

ا�شتلم رئا�شة الوزراء وظل رئي�شا لل�شلطة التنفيذية لمدة خم�شة وع�شرون عاما وكان بحكم هذا    -

المن�شب رئي�شا للمجل�س الأعلى للدفاع ورئي�س مجل�س الخدمة المدنية ورئي�س المجل�س الأعلى 

لالإ�شكان ورئي�س مجل�س اإدارة ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية ورئي�س مجل�س الأمن 

الوطني ورئي�س المجل�س الأعلى للتخطيط. 

تولى ولية العهد عام 1978م.    -

العمليات  غرفة  من  للمعارك  متابعاً  كان  حيث  للكويت  العراق  غزو  اإبان  بطوليا  دورا  له  كان    -

الأحمد  ال�شيخ جابر  الراحل  الأمير  اإخراج  قرار  باتخاذ  قام  الدفاع حيث  وزارة  الع�شكرية في 

ال�شباح من الكويت. 

اأن�شاأ موؤ�ش�شة البترول الوطنية للمحافظة على الثروة القومية.    -

تنازل عن الإمارة بتاريخ 2006/1/29م ب�شبب ظروفه ال�شحية ولقب بالأمير الوالد.    -

101 - مدينة �شباح الأحمد  1929 م - .....

هو ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح اأمير دولة الكويت الخام�س ع�شر تولى مقاليد الحكم    -

في 2006/1/29 م، وهو الإبن الرابع من الأبناء الذكور لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح اأمير الكويت 

العا�شر. 

تلقى تعليمه في المدر�شة المباركية، وقام والده ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح باإيفاده اإلى بع�س    -

الدول للدرا�شة واإكت�شاب الخبرات والمهارات ال�شيا�شية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية 

والآ�شيوية. 

عين ع�شواً في اللجنة التنفيذية العليا في عام 1954م.    -

عين رئي�شاً لدائرة ال�شوؤون الإجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والن�شر في عام 1955م.    -

ع�شواً في الهيئة التنظيمية للمجل�س الأعلى الذي كان ي�شاعد الحاكم اآن ذاك في عام 1956م.    -

تم ت�شكيل اأول مجل�س للوزراء بتاريخ الكويت الذي تراأ�شه اأمير الكويت ال�شيخ عبداهلل ال�شالم    -

ال�شباح، وعين وزيراً لالإر�شاد والأنباء (الإعالم بالوقت الحالي) في 1962/1/17م. 

عين وزيراً لوزارة الخارجية في 1963/1/28م، واإ�شتمر وزيراً للخارجية حتى 1991/4/20م.    -

وقد �شغل في تلك الفترة بالإ�شافة اإلى وزارة الخارجية وزارات اأخرى بالوكالة، حيث في الفترة    -

ما بين 1963/12/29م وحتى 1964/3/13م كان وزيراً لالإر�شاد والأنباء بالوكالة، وفي الفترة ما 

1981/3/4م  الفترة من  وفي  بالوكالة،  لالإعالم  وزيراً  كان  1975/2/3م  1971/2/2م وحتى  بين 
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وحتى 1982/2/9م كان وزيراً لالإعالم بالوكالة، وبعد ذلك التاريخ عين وزيراً لالإعالم بالإ�شافة 

للداخلية  للخارجية، وفي الفترة من 1978/2/16م وحتى 1978/3/18م عين وزيراً  لكونة وزيراً 

بالوكالة، وفي 1978/2/16م تم تعيينه نائباً لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيراً للخارجية واإ�شتمر في 

هذا المن�شب حتى 1991/4/20م وعين نائباً اأول لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيراً للخارجية وظل 

في هذه المنا�شب حتى عام 2003م. 

102 - مدينة �شباح الأحمد البحرية 1929 م - .....

هو ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح اأمير دولة الكويت الخام�س ع�شر تولى مقاليد الحكم    -

في 2006/1/29 م، وهو الإبن الرابع من الأبناء الذكور لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح اأمير الكويت 

العا�شر. 

تلقى تعليمه في المدر�شة المباركية، وقام والده ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح باإيفاده اإلى بع�س    -

الدول للدرا�شة واإكت�شاب الخبرات والمهارات ال�شيا�شية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية 

والآ�شيوية. 

عين ع�شواً في اللجنة التنفيذية العليا في عام 1954م.    -

عين رئي�شاً لدائرة ال�شوؤون الإجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والن�شر في عام 1955م.    -

ع�شواً في الهيئة التنظيمية للمجل�س الأعلى الذي كان ي�شاعد الحاكم اآن ذاك في عام 1956م.    -

تم ت�شكيل اأول مجل�س للوزراء بتاريخ الكويت الذي تراأ�شه اأمير الكويت ال�شيخ عبداهلل ال�شالم    -

ال�شباح، وعين وزيراً لالإر�شاد والأنباء (الإعالم بالوقت الحالي) في 1962/1/17م. 

عين وزيراً لوزارة الخارجية في 1963/1/28م، واإ�شتمر وزيراً للخارجية حتى 1991/4/20م.    -

وقد �شغل في تلك الفترة بالإ�شافة اإلى وزارة الخارجية وزارات اأخرى بالوكالة، حيث في الفترة    -

ما بين 1963/12/29م وحتى 1964/3/13م كان وزيراً لالإر�شاد والأنباء بالوكالة، وفي الفترة ما 

1981/3/4م  الفترة من  وفي  بالوكالة،  لالإعالم  وزيراً  كان  1975/2/3م  1971/2/2م وحتى  بين 

وحتى 1982/2/9م كان وزيراً لالإعالم بالوكالة، وبعد ذلك التاريخ عين وزيراً لالإعالم بالإ�شافة 

للداخلية  للخارجية، وفي الفترة من 1978/2/16م وحتى 1978/3/18م عين وزيراً  لكونة وزيراً 

بالوكالة، وفي 1978/2/16م تم تعيينه نائباً لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيراً للخارجية واإ�شتمر في 

هذا المن�شب حتى 1991/4/20م وعين نائباً اأول لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيراً للخارجية وظل 

في هذه المنا�شب حتى عام 2003م. 

103 - م�شرف

�شيد ال�شيخ مبارك ال�شباح ق�شراً على ربوه ت�شرف على الأرا�شي الخ�شراء ف�شميت المنطقة   

با�شم م�شرف. 
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104 - مع�شكرات المباركية

هي منطقة ع�شكرية �شميت ن�شبة اإلى ال�شيخ مبارك ال�شباح.    -

هو ال�شيخ مبارك بن �شباح بن جابر بن عبداهلل اآل �شباح الملقب بـ »اأ�شد الجزيرة« و »مبارك    -

الكبير« من قبيلة عنزه. 

هو الحاكم ال�شابع لدولة الكويت حيث تولى الحكم من 1896م اإلى 1915م.    -

تولى المهام الع�شكرية في بادية الكويت.    -

كان رئي�س الجي�س الكويتي المر�شل مع قوات الدولة العثمانية اإلى �شيخ قطر عام 1893م.    -

قاد قوة كويتية عام 1894م لتلحق بني هاجر في �شرق الجزيرة العربية التي اعتدت على �شفن    -

كويتية وا�شتولت على ما فيها ولحقهم حتى و�شل اإلى القطيف وهزمهم وا�شترد جميع الممتلكات. 

هو موؤ�ش�س العالقات الكويتية البريطانية بعقد اإتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م.    -

المعروف  الأمريكية  الإر�شالية  قبل  من  1910م  عام  عهده  في  الكويت  في  م�شت�شفى  اأول  اأن�شاأ    -

بالم�شت�شفى الأمريكاني. 

اأن�شاأت اأول مدر�شة في الكويت في عهده وهي المدر�شة المباركية عام 1911م.    -

رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مرة عام 1914م وهو علم اأحمر تتو�شطه كلمة كويت.    -

اإفتتح اأول مكتب بريد في الكويت عام 1915م وكان مقره في القن�شلية البريطانية.    -

نال عدة اأو�شمة واألقاب من قبل الحكام والملوك نظراً ل�شجاعته ومكانته البارزة مثل:    -

1-  الو�شام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية عام 1900م. 

2-  لقب �شير من قبل بريطانيا في عام 1903م. 

3-  الو�شام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية في عام 1912م. 

4-  منحه الملك جورج الخام�س و »�شام �شردار اأعظم« في الهند عام 1912م. 

5- اأ�شدر ال�شيخ �شباح ال�شالم حاكم الكويت الثاني ع�شر مر�شوماً اأميرياً باإن�شاء قالدة مبارك 

الكبير يمنحها رئي�س الدولة لالآخرين باأمر اأميري وذلك في عام 1974م. 

105 - ميناء عبداهلل

هو ميناء ل�شحن النفط �شدر له قانون خا�س �شنة 1961م باإن�شائه، اأ�ش�شته �شركة (اأمين اأويل)    -

لتخزين وتكرير النفط وت�شديره. 

�شمي ن�شبة اإلى اأمير الكويت الحادي ع�شر ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح الذي اأ�ش�س الميناء في    -

عهده. 

ن�شئ فيه م�شفاة لتكرير النفط عام 1958م وافتتحت الم�شفاة عام 1962م. 
ُ
اأ   -
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106 - هدية

- ن�شبة اإلى معركة هدية عام 1910م.

تردت العالقات بين ال�شيخ مبارك ال�شباح و�شعدون با�شا ال�شعدون �شيخ قبائل المنتفق وتفجر    -

ال�شراع لأ�شباب قبليه تتعلق بالغزو ورد المنهوبات حيث غزا �شعدون قبيلة مطير ونهب بع�س بدو 

الكويت النازلين في المكان نف�شه، فطلب ال�شيخ مبارك اإرجاع المنهوبات فلم يجبه ابن �شعدون. 

فح�شد ال�شيخ مبارك جي�شاً لحرب ابن �شعدون وعندما علم ابن �شعدون بخروج جي�س لحربه بادر    -

لمالقاتهم في الكويت. 

وفي 1910/3/16م هجم الجي�س الكويتي على قوات ابن �شعدون وتزعزعت فر�شان ابن �شعدون    -

وتراجعت عن مواقفها. 

ولكن نظراً لإثارة الغبار وانعدام الروؤية �شن ال�شعدون هجوماً قوياً من الخلف على الجي�س الكويتي    -

الذي لم يتوقع هذا الهجوم فان�شحب ب�شورة نظامية وترك وراءة �شالحه ومطاياه وتموينه دون 

قتال حتى اأنه قال اأحد الكويتيون (اأخذنا اأموالنا ل�شعدون هدية) ثم عادوا مرة ثانية ليعيدوا ما 

�شلب من الجي�س الكويتي ويزيد عليه اأ�شعاف م�شاعفة في واقعة يطلق عليها مزبورة اأو المزابير.


