النبذ التعريفية

محافظة االحمدي
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 - 1ابن تيمية  1263م  1328 -م
 هو �أحمد بن عبدالحليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل ،تقي الدين �أبو العبا�س بن تيمية الحراني،ولد في حران وهي بلدة تقع حاليا في تركيا في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات انتقل �إلى
دم�شق �سنة 667هـ ون�ش�أ فيها.
ال�سنّة و�إمام المجتهدين و�شيخ الإ�سالم.
 هو �أحد علماء الم�سلمين لقب بمحيي ُ تتلمذ عند زين الدين المقد�سي ونجم الدين بن ع�ساكر وغيرهم. كانت جدته لوالده واعظة وراوية ت�سمى تيمية ف ُعرف بها. قر�أ الحديث وحفظه وبرع في التف�سير واللغة و�شرع في الت�أليف والح�ساب وتف�سير القر�آن الكريمفهو فقيه ومحدث ومتكلم وناقد.
 �صنف كثيرا من الكتب �أثناء اعتقاله منها فتاوى ابن تيمية والجمع بين العقل والنقل. ح�ض على جهاد المغول وكان له دور بارز في انت�صار الم�سلمين في معركة مرج ال�صفر وكانت في�سهل �شقحب بالقرب من دم�شق في �سوريا.
 من �أهم م�ؤلفاته الفرقان بين �أولياء الرحمن و�أولياء ال�شيطان. -توفي في �سجن القلعة في دم�شق.

 - 3الأحنف بن قي�س  619م  686 -م
 هو الأحنف بن قي�س بن معاوية بن ح�صين التميمي ال�سعدي� ،أبو بحر الب�صري ولد في الب�صرة. �سمي بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل. �ضرب به المثل في الحلم وكان ذا ر�أي وحزم.	�أ�سلم في حياة النبي �أدركه ولم يره وكان له الأثر في �إ�سالم قومه.- 383 -

محافظة االحمدي

 - 2ابن مالك  1203م  1274 -م
 هو محمد بن عبداهلل بن مالك الطائي الجياني ولد في جيان بالأندل�س. كان �إماما في النحو واللغة و�أ�شعار العرب والقراءات ورواية الحديث وهذا ما جعله ي�ست�شهدكثيراً بالقر�آن.
 �صاحب «�ألفية مالك» الم�شهورة في النحو العربي التي تقع في �ألف بيت و«الكافية ال�شافية» فيثالث �آالف بيت.
 يعد �أول من �أكثر من اال�ست�شهاد بالحديث النبوي في النحو العربي. له م�صنفات كثيرة في العربية منها «�شرح الكافية والت�سهيل و�شرحه و�إيجاد التعريف في علمالت�صريف».
 -توفي في دم�شق.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 كان م�ست�شاراً لأمير الب�صرة �أبو مو�سى الأ�شعري وذلك خالل خالفة عمر بن الخطاب ر�ضى اهللعنه.
	�أ�شار على عمر بن الخطاب ر�ضى اهلل عنه بالتو�سع في الفتوح في بالد فار�س فو ّاله ووجهه �إلىغزو خرا�سان وفتحت على يديه �سمرقند وقا�شان و�أ�صفهان.
 �شهد غزوة �صفين مع علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه. مات في الكوفة. - 4الدبو�س
 ن�سبة �إلى عائلة الدبو�س وهي عائلة كويتية �سكنت منطقة الفحيحيل. وقيل ن�سبة �إلى �أبيار �أو م�شا�ش دبو�س من الآبار الجنوبية تقع جنوب غرب الأحمدي كان لها �ش�أنكبير لدى البدو والقاطنين في الأرا�ضي الجنوبية والم�سافرين.
 - 5الرازي  864م  923 -م
 هو �أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ولد في الري ببالد فار�س. هو �أحد م�شاهير �أطباء العالم وهو كيميائي وفيل�سوف م�سلم كان له �شغف بالعلوم العقلية وتفوقبالطب.
 ذهب �إلى بغداد وهو في الثالثين من عمره ودر�س الريا�ضيات والطب والفل�سفة والكيمياءوالمنطق والأدب لقب بـ «جالينو�س العرب».
 برع في فن ت�شخي�ص المر�ض وعمل في بيمار�ستان ع�ضد الدولة البويهي في بغداد وفي الري. له ر�سائل كثيره في �شتى الأمرا�ض و�أ�شهرها «ر�سالة في الجدري والح�صبة» حيث �ضمت �أهممعالجاته وك�شوفه الطبية كما �أن له �أكبر مو�سوعة طبية عربية وهي «الحاوي».
 كان �أول من ابتكر خيوط الجراحة و�صنع مراهم الزئبق. له م�ؤلفات في الفل�سفة مثل كتاب «الطب الروحاني» ومقالة «في ما بعد الطبيعة» وغيرهم. - 6الرقة
 ن�سبة �إلى معركة الرقة والتي وقعت عام 1783م على ال�شواطئ المقابلة لمنطقة الرقة بين الكويتوقبيلة بنو كعب )حكام عرب�ستان(.
 عمد بنو كعب �إلى التحر�ش بالكويت طمعاً بالإ�ستيالء عليها وتذرعوا برف�ض ال�شيخ عبداهلل بن�صباح بن جابر ال�صباح خطبة �أحد �أبناء زعماء بنو كعب )ال�شيخ بركات بن عثمان( البنته ال�شيخة
مريم واعتبر ال�شيخ بركات هذا الرف�ض �إهانة له.
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	�أمر ال�شيخ بركات قومه ب�إعداد حملة بحرية ب�أ�سطولهم البحري الذي عجزت حتى الدولةالعثمانية والإنجليز عن الق�ضاء عليه.
 علم �أهل الكويت بالحملة فخرجوا لمالقاتهم ب�سفنهم المزودة بال�سالح والرجال والتقى الفريقانفي مكان �إ�سمه الرقة بالقرب من جزيرة فيلكا وكانت �سفن بنو كعب كبيرة و�سفن الكويتيين
�صغيرة.
 لم يبد�أ الكويتيون بالهجوم حتى حدوث الجزر ،حينها بقيت �سفن بنو كعب في مكانها ولم ت�ستطعالتحرك ف�سيطر الكويتيون على �ساحة المعركة وانتهت بانت�صارهم وعادوا بالكثير من الذخيرة
والمدافع التي غنموها.
	�أدى انت�صار الكويتيون �إلى علو �ش�أن الكويت ك�إمارة معززّة برجالها وقوتها البحرية. الرقة باللهجة الكويتية تعني مكان في البحر غير عميق انح�سرت عنه المياه فظهر الطين �أو كاديظهر وهو �سبب ت�سمية المعركة با�سم الرقة.
 - 7ال�ساحل
 ال�ساحل في اللغة هي المنطقة من الياب�س التي تجاور بحراً �أو م�سطحاً مائ ًيا وتت�أثر ب�أمواجه.�	-أطلقت هذه الت�سمية لوقوع ال�شارع موازياً ل�ساحل بحر الخليج العربي.

1966م في عهد ال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح

 - 9الك�سائي  737م  805 -م
 نحوى مقرئ ولد بباحم�شا بالعراق. انتقل �إلى الكوفة غالماً فدر�س القر�آن ثم تحول �إلى درا�سة النحو. تجول بالبادية و�أقام ببغداد و�أدب الر�شيد والأمين والم�أمون و�صار �إمام الكوفيين وم�ؤ�س�سمدر�ستهم و�صاحب قراءة من القراءات ال�سبع الم�شهورة.
	�ألف «معاني القر�آن» و «الحروف». له مناظرة م�شهورة مع �سيبويه.� - 10أبو فرا�س الحمداني  932م  968 -م
 -هو الحارث بن �سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي الوائلي ولد في المو�صل.
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محافظة االحمدي

 - 8ال�صباحية
 ن�سبة �إلى منطقة ال�صباحية التي ت�أ�س�ست عامالحاكم الثاني ع�شر لدولة الكويت.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

-

هو �شاعر عربي من �أ�سرة الحمدانيين ،وهي �أ�سرة حكمت �شمال ال�شام والعراق في القرن العا�شر
الميالدي در�س الأدب والفرو�سية.
ن�ش�أ في كنف زوج �أخته �سيف الدولة الحمداني وتنقل به في مدن الجزيرة و�شمال ال�شام وقلده
«منبج» و «حران» و �صحبه في حربه �ضد الروم و�أ�سروه مرتين.
له �صوالت وجوالت في الكرم والدفاع عن حدود الدولة وخدمة �سيف الدولة الحمداني.
ا�شتهر بق�صائده المعروفة بالروميات وهي من �أروع ال�شعر الإن�ساني و�أ�صدقه.
قبل وفاته رثى نف�سه ب�أبيات م�شهورة موجهة �إلى ابنته.
توفي قرب حم�ص في �سوريا.

� - 11أبو محجن الثقفي  650 - ...م
 هو عمرو بن حبيب من بني ثقيف. �شاعر وفار�س عربي م�سلم مغوار.	�أ�سلم �سنة 9هـ بعد غزوة ثقيف. قاتل قتال الأبطال في معركة القاد�سية. نظم �شعراً في الغزل والفخر والرثاء وو�صف الحرب. له ديوان مطبوع. توفي في �أذربيجان.� - 12إبراهيم المو�صلي  743م  804 -م
 هو �إ�سحق �إبراهيم بن ماهان بن ن�سك من �أ�صل فار�سي ولد في الكوفة. تعلم الغناء في بالد فار�س ويعتبر ركن من �أركان الغناء العربي في ع�صر الدولة العبا�سية. لقب بالنديم المو�صلي لإقامتة في المو�صل. من �أ�شهر و�أمهر المغنيين والملحنين في زمانه ويقال �أنه لحن �أكثر من ت�سعمائة لحناً. - 13بالط ال�شهداء
 ن�سبة �إلى معركة بالط ال�شهداء �أو معركة بواتييه التي وقعت قرب مدينة تولوز في فرن�سا في732/10/10م بين قوات الم�سلمين بقيادة عبدالرحمن الغافقي وقوات الإفرنج بقيادة ت�شارلز
مارتل.
 �سميت بهذا اال�سم لأن البالط في اللغة تعنى الق�صر �أو الرخام وهذه المعركة وقعت بالقرب منق�صر مهجور وح�سب ر�أي �آخر ب�سبب الطريق المعبد من زمن الرومان الذي قاتل الجانبان عليه.
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	�أ�ضيفت كلمة ال�شهداء لكثرة ما وقع في تلك المعركة من قتلى الم�سلمين حيث انتهت بغدرالإفرنج ومداهمتهم لجموع الم�سلمين وقتل قائدهم.
 تعد هذه المعركة حداً حا�سماً لفتوحات الم�سلمين والعرب في �أوروبا الذين �أ�صيبوا بتفرقةالكلمة وا�شتعال المنازعات في الوقت الذي توحدت فيه قوة الن�صارى.
 - 14بني ربيعة
 تنت�سب قبائل ربيعة �إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الجد الم�شترك لمعظم القبائل في�شمال الجزيرة العربية وت�ضم قبائل كل من عبدالقي�س وتغلب وبكر وعنز بن وائل وحنيفة.
 عا�شت قبائل ربيعة في الحجاز ثم �إنتقلوا �إلى م�ساكنهم المعروفة في و�سط و�شرق و�شمالالجزيرة العربية ف�سكنت عبدالقي�س المناطق ال�شرقية وا�ستقر بنو حنيفة في اليمامة.
 يرد �إ�سم ربيعة في الأخبار القديمة كمقابل لإ�سم م�ضر. قامت حروباً طاحنة بين قبائل بني ربيعة �أ�شهرها حرب الب�سو�س بين بكر بن وائل وتغلب بن وائل. نالت قبائل ربيعة �شهرتها من قوة قبائلها البدوية و�إ�ستمر ذلك حتى اليوم ف�صارت قبيلة عنزةالتي جمعت معظم قبائل ربيعة.

 - 16حمود عبدالعزيز ال�سنان  1900م  1982 -م
 هو حمود بن عبدالعزيز بن محمد بن م�سعود الم�ساعيد العدواني ولكن َ�س ّموه �أهل الفحيحلحمود ال�سنان على ن�سبة الجواله عائلة ال�سنان من قبيلة عنزة ولد في منطقة ال�شرق.
 -عمل بالتجارة فترة زمنية ق�صيرة كما عمل بالبحر كنوخذه في �أواخر الأربعينيات.
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محافظة االحمدي

 - 15حاتم الطائي  605 - ...م
 هو �أبا عدي حاتم بن عبداهلل بن �سعد بن الح�شرج بن �أمرئ القي�س من قبيلة طئ ولد في نجد. �شاعر جاهلي �إقترن الكرم والجود وال�سخاء ب�إ�سمه وكان فار�ساً جواداً كريم الأخالق وكان �إذاقاتل غلب و�إذا �أ�سر �أطلق و�إذا غنم �أعطى.
 له حادثة م�شهورة �أن �أحد قيا�صرة الروم بلغته �أخبار جوده وكرمه و�أن لديه فر�س من كرام الخيلف�أر�سل �إليه حجابه يطلبون الفر�س فلما دخل الحجاب �إ�ستقبلهم حاتم وهو ال يعلم �أنهم من
القي�صر وكانت الموا�شي في المرعى فنحر الفر�س و�أ�ضرم النار ثم دخل على �ضيفه الذي �أعلمه
�أنه ر�سول القي�صر وقد ح�ضر يطلب الفر�س ف�أخطره حاتم ب�أنه قد نحرها فعجب الر�سول من
�سخائه وقال  :واهلل لقد ر�أينا فيك �أكثر مما �سمعنا.
 له ديوان �شعر يدور حول الجود والخلق الكريم. -مات في عوار�ض )جبل في بالد طيء( في نجد.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 عمل مع �أبنائه بتك�سير ال�صخور في منطقة ع�شيرج وبيعها للبناء كما عمل على تزويد ال�شركاتالأجنبية العاملة على تنقيب النفط بالكهرباء والماء في منطقة ملَح.
 �ساهم ببناء �سور الفحيحيل في عهد المغفور له ال�شيخ مبارك ال�صباح كما �ساهم ببناء عدةمحالت تجارية في منطقة الفحيحيل وذلك بهدف جذب العمل في تلك المنطقة.
 جعل منزل عائلته في منطقة �شرق وقفاً للمحتاجين في ذلك الوقت. - 17دبي
 ن�سبة �إلى �إمارة دبي �إحدى الإمارات ال�سبع لدولة الإمارات العربية المتحدة تحكمها عائلة �آلمكتوم.
	�إ�سم دبي هو ت�صغير دبا وهو الجراد الذي لم تنبت له الأجنحة و�سميت بذلك لأن الجراد كانينت�شر فيها �آنذاك قبل �أن تُ�سكن ،ومن �أ�سمائها الو�صل.
 ثاني �أكبر �إمارة في الإتحاد بعد �إمارة �أبوظبي من حيث الم�ساحة وتعتبر العا�صمة االقت�صاديةلدولة الإمارات العربية المتحدة.
	�إ�ستقر� 800شخ�ص تقريباً ينتمون �إلى قبيلة بني يا�س عام 1833م وبرزت دبي عند منطقة الخوروكان ي�شكل ميناءاً طبيعياً للمنطقة مما �أدى الحقاً �إلى �إ�ستقرار �آل مكتوم فيها واعتبرت مركزاً
ل�صيد الأ�سماك والل�ؤل�ؤ والتجارة.
 - 18ر�أ�س الخيمة
 هي �إحدى الإمارات ال�سبع لدولة الإمارات العربية المتحدة تحكمها عائلة �آل القا�سمي. تعتبر �إمارة ر�أ�س الخيمة الإمارة الرابعة من حيث الم�ساحة. تتبع ر�أ�س الخيمة العديد من الجزر كجزيرة الحمراء وجزيرتي طنب الكبرى وطنب ال�صغرى. طول �ساحلها الن�سبي جعل منها مركزاً للمالحة البحرية وللن�شاط التجاري منذ القدم.	�إن موقعها في �أق�صى �شمال الدولة بالقرب من م�ضيق هرمز يجعلها �أولى الإمارات التي ت�شرفعلى مدخل الخليج العربي مما �أهلها لأن تتمتع بموقع جغرافي وطبيعي مميز.
 - 19طرفة بن العبد  539م  564 -م
 هو عمرو بن العبد بن �سفيان من بني �ضبيعة بن بكر بن وائل ولقبه طرفة ولد في بادية البحرينوتنقل في بقاع نجد.
هجاءاً غير فاح�ش القول ،تفي�ض
 �شاعر جاهلي من �أ�صحاب المعلقات من الطبقة الأولى ،كان ّالحكمة على ل�سانه في �أكثر �شعره.
 -مات �أبوه وهو �صغير فظلمه �أعمامه فهجاهم فتبرءوا منه.
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 نادم عمرو بن هند ملك الحيرة وهجاه فاحتال عليه الملك ف�أعطاه ر�سالة �إلى عامل البحريني�أمره بقتل حاملها وعندما قر�أ عامل البحرين الر�سالة رف�ض قتل طرفة و�أمر ملك الحيرة رجل
من بني تغلب ليقتله فقتله.
 ف�ضل بع�ض النقاد معلقة طرفة على جميع ال�شعر الجاهلي لما فيها من ال�شعور الإن�سانيوالعواطف المت�ضاربة والآراء في الحياة وبراعة الت�شبيه.
ُ -جمِ ع �شعره في ديوان �شعر.

 - 21عو�ض محمد الخ�ضير  1901م ... -
 هو عو�ض محمد الخ�ضير من �آل و�ضاح التي يمتد ن�سبها �إلى الهواجر. دخل الغو�ص مع والده وعمره � 12سنة وتعلم حرفة الغو�ص وعمل تباباً ثم �أ�صبح نوخذا بعد وفاةوالده.
 ا�شتهر بمعرفة المغا�صات والهيرات وا�ستمر في المهنه لمدة � 27سنه �إلى �أن انتهت مهنة الغو�ص. له �صله وثيقة بال�شيخ المغفور له �أحمد الجابر ال�صباح حاكم الكويت �آنذاك. له عالقة طيبة مع ال�شيخ عبداهلل ال�سالم ال�صباح وال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح و�أفراد الأ�سرة الحاكمة. �شهادته معتمدة من قبل �إدارة الجن�سية الكويتية �أثناء فترة التجني�س. ح�صل على ح�صباة بيعت بمبلغ ) (16.000روبية. -كان �شاعراً من فر�سان الق�صيدة النبطية.
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 - 20عبدالملك بن مروان  26هـ  86 -هـ
 هو عبدالملك بن مروان بن الحكم ولد في مكة المكرمة. در�س العلوم الدينية وتفوق في درا�سته و�أخذ العلم من فقهائها و�أ�صبح من المفكرين والفقهاء. هو من �أعظم الخلفاء الأمويين ولقب ب�أبو الملوك �إذ �أن �أربعة من �أبنائه تولوا الخالفة من بعدهوهم الوليد و�سليمان وه�شام ويزيد الثاني.
 كان وا�سع العلم متعبداً �شجاعاً قوياً. تو�سعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دم�شق عا�صمة لها ومنارة للعلم ونقلت في �أيامهالدواوين من الفار�سية والرومية �إلى العربية وهو ما عرف في التاريخ بحركة تعريب الدواوين.
 كان �شاعراً و�أديباً وخطيباً وو�صف ب�أنه ثابت الج�أ�ش عند ال�شدائد. عمل على �إر�ساء �أ�س�س الدولة الإ�سالمية وحماية الدولة ون�شر الإ�سالم وكرم العلم والمفكرينواجتذبهم �إلى دم�شق و�أن�ش�أ دور العلم في عا�صمة الدولة والمدن الإ�سالمية.
	�أول من �ضرب الدنانير وكتب عليها �إ�سمه. -توفي في المدينة المنورة.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 - 22في�صل المالك ال�صباح  1957 - ...م
 هو في�صل بن المالك بن حمود بن محمد ال�سلمان ال�صباح من �أ�سرة �آل ال�صباح. �صاحب ديوان وا�شتهر بالكرم والجود. هو الوحيد الذي تواجد في قرية �أبوحليفة ولم يخرج منها. كان مرجعاً في كل ما يخ�ص القرية وتميز بالحياد والعدل في حل الخالفات. ين�سب �إليه رجم مالك الذي يقع في منطقة الأحمدي. - 23كعب بن زهير  26 - ...هـ
 كعب بن زهير بن �أبي �سلمى المزني �أبو الم�ض َّرب �شاعر مخ�ضرم لأنه عا�ش ع�صرين مختلفينهما ع�صر الجاهليه وع�صر �صدر الإ�سالم.
 من �شعراء المعلقات عالي الطبقة.ٍ
�ضعيف في�شوه مجد
ب�شعر
 حاول زهير �أن ينظم ال�شعر منذ حداثة �سنه فردعه �أبوه خوفاً �أن ي�أتيٍ
الأ�سرة.
 هجا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�شبب بن�ساء الم�سلمين ف�أهدر النبي دمه.	�أ�سلم و�أن�شد ق�صيدة بانت �سعاد والتي تدعى �أي�ضا البرده وكانت في مدح الر�سول �صلى اهلل عليهو�سلم ف�أهداه بردته.
	�أن�شد �شعره في مواعظ وحكم �إقتداءاً بالقر�آن الكريم. - 24مالك بن الريب  56 - ...هـ
 هو مالك بن ريب بن حوط من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. ولد في �أول دولة بني �أمية ون�ش�أ في بادية بني تميم بالب�صرة بالعراق. كان قاطعاً للطريق فدعاه �أمير خرا�سان �سعيد بن عثمان بن عفان وهو حفيد ال�صحابي عثمانبن عفان �أن يتوب ف�أطاعه وح�سنت �سيرته.
 �شاعر من الظرفاء الأدباء �إ�شتهر في �أوائل الع�صر الأموي. �شهد فتح �سمر قند. توفي في فار�س حيث �سرى ال�سم في ج�سده من ل�سعة عقرب عندما �أدخل قدمه في خفه وحين�أح�س بالموت قال ق�صيدة يرثى بها نف�سه تعتبر من عيون المراثى في تاريخ ال�شعر الإ�سالمي.
 - 25محمد �إقبال  1877م  1938 -م
 هو محمد نور �إقبال من البراهمة وهي جماعة لها �ش�أن كبير في الهند. ن�ش�أ في �أ�سرة طاهرة تقية ف�ضلت الإ�سالم مع الفقر على عبادة الأ�صنام مع الغنى والعظمة.- 390 -

-

حفظ القر�آن منذ �صغره وتربى على الكتاب وال�سنة والقدوة الح�سنة.
در�س اللغة الفار�سية والعربية.
كان يدعو �إلى دين الإ�سالم ويدافع عنه في بالد الغرب من خالل مقاالت ين�شرها وق�صائده
ال�شعرية.
تقلد العديد من المنا�صب في الغرب فكان �أ�ستاذاً للغة العربية في جامعة لندن.
اختير �سكرتيراً لجمعية حماية الإ�سالم.
من �أهم م�ؤلفاته «تطور الفكر الفل�سفي في �إيران» و «تجديد التفكير الديني في الإ�سالم» و«زبور
العجم» وهو �أروع ما كتب ومن �أهم ق�صائده «حديقة ال�سر الجديدة» وهي ق�صيدة في الحب
الإلهي.

 - 27م�ضر بن نزار
 تعود هذه الت�سميه �إلى م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان. هي �أحد الجذمين الرئي�سين )والجذم ي�أتي بعد القبيلة وبعده ت�أتي الأفخاذ( الذين تنق�سم �إليهاالقبائل العربية العدنانية قديماً �إلى جانب ربيعة وم�ضر وهي الفرع الأكبر مقارنة بربيعة وتنتمي
�إلى قبيلة م�ضر قبيلة قري�ش التي ينتمي �إليها النبي محمد �صلى اهلل عليه و�سلم وتنق�سم قبائل
م�ضر �إلى ق�سمين رئي�سين قبائل قي�س عيالن بن م�ضر وقبائل �إليا�س بن م�ضر.
 - 28مطلق فهد العدواني  1900م  1988 -م
 نوخذا. حفظ القر�آن الكريم �صغيراً وكان متم�سكاً بتعاليم الإ�سالم الحنيف. ركب البحر �صغيراً مع والده في ال�شوعي الأ�صغير ثم �أ�صبح نوخذا بالجالبوت منيفة. -كان م�شهوراً بين �أهله بحدة الب�صر فكانوا يلج�أون �إليه لر�ؤية هالل �شهر رم�ضان.

- 391 -

محافظة االحمدي

 - 26محمد عبدالمح�سن الدعيج  1300هـ  1396 -هـ
 هو محمد بن عبد المح�سن بن عبد الرحمن بن �أحمد بن �سليمان �آل دعيج من قحطان.	�إمام م�سجد العتيقي في منطقة ال�شرق لمدة �سبعين عاماً تطوعاً. تتلمذ على يد ال�شيخ عبداهلل خلف الدحيان وال�شيخ �إبن �سعدي. عمل على تدري�س طالب العلم والإفتاء في الم�سائل الدينية.	�أقام والئم الإفطار في رم�ضان في الم�سجد ومنزله. كان حافظاً للقر�آن وحري�صاً على ن�شر علوم الدين وطباعة الكتب الدينية والم�صاحف وتوزيعهافي �شتى بقاع العالم تبرعاً منه.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 - 29مكة
 هي مدينه تقع في �إقليم الحجاز في المملكة العربية ال�سعودية ،يفد �إليها الم�سلمون لأداء فري�ضةالحج الركن الخام�س من �أركان الإ�سالم و�أهم معالمها الم�سجد الحرام الذي يقع في قلب المدينه
وتتو�سطه الكعبه الم�شرفه قبلة الم�سلمين.
 من �أبرز معالمها �أي�ضا جبل النور الذي ي�ضم غار حراء حيث كان يتعبد فيه الر�سول عليه ال�صالةوال�سالم وبه �أوحي �إليه �أول مرة ،وجبل ثور الذي ي�ضم غار ثور الذي �إختب�أ فيه الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم مع �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه في رحلة الهجرة.
 بد�أ النا�س في التوافد عليها واال�ستقرار فيها �أولهم قبيلة جرهم في ع�صر النبيين �إبراهيمو�إ�سماعيل عليهما ال�سالم بعد �أن تفجر فيها بئر زمزم عند قدمي �إ�سماعيل عليه ال�سالم وقام
أمر من اهلل.
�إبراهيم عليه ال�سالم برفع قواعد الكعبة ب� ٍ
 ولد فيها الر�سول محمد �صلى اهلل عليه و�سلم في عام الفيل وظهر الإ�سالم فيها على يديه. هاجر منها النبي محمد عليه ال�صالة وال�سالم �إلى المدينة المنورة بعد �إ�شتداد �إيذاء وتعذيبالم�شركين للم�سلمين.
 فتحها النبي عليه ال�صالة وال�سالم عام  8هـ ودخلها دون قتال وهدم الأ�صنام وعفا عن �أهلها. - 30هدية
 الت�سميه ن�سب ًة �إلى موقعة هدية والتي وقعت عام 1910م. حدثت تلك الموقعه ب�سبب تردي العالقات بين ال�شيخ مبارك ال�صباح و�سعدون با�شا ال�سعدون�شيخ قبائل المنتفق وتفجر ال�صراع لأ�سباب قبليه تتعلق بالغزو ورد المنهوبات.
 طلب ال�شيخ مبارك �إرجاع المنهوبات فلم يجبه �إبن �سعدون فح�شد ال�شيخ مبارك جي�شاً لحرب�إبن �سعدون وعندما علم �إبن �سعدون بخروج جي�ش لحربه بادر لمالقاتهم في الكويت.
 في 1910/3/16م هجم الجي�ش الكويتي على قوات �إبن �سعدون وتزعزعت فر�سان �إبن �سعدونوتراجعت عن مواقفها ولكن نظراً لإثارة الغبار وانعدام الر�ؤية �شن ال�سعدون هجوماً قوياً من
الخلف على الجي�ش الكويتي الذي لم يتوقع هذا الهجوم فان�سحب ب�صورة نظامية وترك وراءة
�سالحه ومطاياه وتموينه دون قتال حتى �أنه قال �أحد الكويتيون� :أخذنا �أموالنا ل�سعدون هدية.
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