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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله

فإن إصدار دليل التسميات للشوارع واإلحياء والميادين في دولة الكويت 

وبمناسبة مرور خمسين عاماً على االستقالل والعيد الوطني ومرور عشرين 

أمير  السمو  التحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب  عاماً على عيد 

الحكم  لمقاليد  الله ورعاه  الصباح حفظه  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  البالد 

فإنه يسعد بلدية الكويت أن تصدر هذا الدليل والذي يشمل على أسماء الشوارع 

واإلحياء والميادين حسب المحافظات مع نبذة مختصرة عن سيرة ومعنى كل 

تسمية مشفوعة بمخطط استرشادي.

إن اطالق التسميات سواء التي تحمل معاني وصفات أو شخصيات محلية 

وتكريم  تخليد  تعكس  إنما  باألحداث  األماكن  وربط  تاريخية  أو  محلية  وغير 

للشخصيات ولكل المعاصرين لهم مع  إحياء المناسبات الوطنية.

وال يفوتني أن أشيد بدور المجالس البلدية المتعاقبة ودور الجهاز التنفيذي 

الدليل  هذا  وخروج  العمل  هذا  انجاز  في  اإلنشاءات  بإدارة  ممثلة  البلدية  في 

واإلحياء  الشوارع  ألسماء  ومرجعاً  الجميع  متناول  في  ليكون  المفخرة 

والميادين في دولتنا الحبيبة الكويت.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

د. فاضل صفر
وزير األشغال العامة 

ووزير الدولة لشئون البلدية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن هذا الدليل الذي يعرض بالتفصيل الشوارع والمناطق والميادين 

في دولة الكويت إنما هو عمل راقي بمعنى الكلمة، وكما أنه عمل 

الدليل  لمثل هذا  بلد بحاجة  أي  يستفاد منه حقا، فالمواطنون في 

الذين  الزائرين  إلى  والباحثون اليمكن لهم االستغناء عنه باإلضافة 

يقدم لهم الدليل خدمة راقية.

 ومما الشك أن الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل هو جهد طيب 

يؤدي هذا  أن  الله عز وجل  وأدعو  أيدي أصحابه،  نثمنه ونشد على 

الدليل الهدف الذي من أجله تم إعداده على هذا النحو المتميز وأتطلع 

دوما إلى ترجمة حقيقية لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل 

المصلحة العامة.

حفظ الله الكويت من كل سوء ومكروه وعاشت سواعد الكويتيين 

ودامت عزومهم قوية.

مدير عام البلدية
م. أحمد حمـد الصــبيح
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التراث يجسد تاريخ الشعوب واألمم، والفرد في المجتمع يشكل العنصر 

األساسي في تكوينه ونهضته وهو الذي يعطي األهمية لتاريخ األمة ويبرز 

والميادين  للمناطق  التسميات  دليل  إعداد  لجنة  ساهمت  ولقد  معانيه، 

وجذوره  العربي  بواقعه  وترابطه  الكويت  بتراث  االحتفاظ  في  والشوارع 

ومسيرة  الكويت  تاريخ  تشكل  تسميات  إطالق  خالل  من  وذلك  اإلسالمية 

شعبها على مستوى الحدث أو مستوى الفرد وهم رجال عظام حملوا على 

عاتقهم تقدم الكويت ورقيها.

إننى بكل فخر أقدر دور هذه اللجنة وما قدمته من جهد مشهود ساهم 

والميادين  المناطق  على  إطالقها  تم  التي  واألسماء  األحداث  إبراز  في 

والشوارع بدولة الكويت وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في 

هذا العمل تجسيداً لمسيرة الكويت وشعبها المعطاء.

والله الموفق ،،،،

رئيس لجنة 
إعداد دليل تسميات المناطق 

والشوارع والميادين بدولة الكويت 

مدير إدارة اإلنشاءات
م. عائشة العثمان
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أن  على  ينص  والذي  الكويت  بلدية  الخاص في شأن  القانون  بموجب 

والطرق  والمناطق  والضواحي  والقرى  المدن  بتسمية  تختص  البلدية 

والشوارع والميادين والتوصيات الخاصة بمشروع الئحة التسميات المقدم 

من المجلس البلدي بتاريخ 24 /3/ 2008 والتي تقضي بطباعة دليل يحتوي 

على نبذ مختصرة عن جميع التسميات المعتمدة تكون في متناول الجميع 

دليل  انجاز  تحتم  الضرورة  فإن  االختصاص  هذا  استكمال  نحو  وسعيا 

يتضمن نبذ مختصرة لكافة أسماء المناطق والشوارع والميادين.

الشوارع  تســـميات  دليل  إعداد  لجنـــة  شكلت  ذلك  أجل  ومن   

والمناطـــق والميــــادين بدولــة الكويت حـيث صــدر القــرار رقم 

) 583 /2008 ( بتاريخ 16 /11/ 2008م باإلضافة إلى جميع القرارات الالحقة 

له ومن ضمن اختصاصها إعداد شرح وتصنيف مختصر عن األسماء التي 

تم اطالقها على الشوارع والمناطق والميادين وقد استعانت اللجنة بذوي 

الخبرة الذين أثروا عمل اللجنة.

 ونسأل الله التوفيق والنجاح لهذا العمل.

لجنة إعداد دليل تسميات المناطق 
والميادين والشوارع بدولة الكويت 

المقدمة
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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.    -
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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.
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الموقع
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محافظة العا�شمة
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محافظة حولي
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محافظة الحمدي
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محافظة الجهراء
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محافظة مبارك الكبير
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الفصل الثاني

أسماء الميادين 

في دولة الكويت
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النبذ التعريفية
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1 - الأمم المتحدة

- هي منظمة عالمية ت�شم في ع�شويتها جميع دول العالم الم�شتقلة تقريباً تاأ�ش�شت عام 1945م وقد 

ن�شاأت بعد قيام الحرب العالمية الثانية في ولية كاليفورنيا الأمريكية. 

انحراف في  اأقل  الذي ي�شمن  التعليمات  لنظام  1945م ت�شوراً  المتحدة عام  الأمم  - و�شع ميثاق 

ومراعاة  العالمي  »الحترام  ت�شجيع  الدول  كل  يلزم  كما  والقت�شادية  الإن�شانية  العالم  اأ�شلحة 

حقوق الإن�شان« بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. 

- نظراً لموقف هيئة الأمم المتحدة ل�شترجاع الحق الكويتي المغت�شب خالل فترة الغزو العراقي 

الغا�شم اأطلق ال�شم على دوار العظام �شابقاً. 

2 - البدر 

- �شمي بميدان البدر ن�شبة اإلى عائلة كويتية معروفة وهي عائلة البدر �شكنت هذا الحي. 

- اأ�شهرهم هو المرحوم يو�شف عبدالمح�شن البدر (1800م - 1879م) والذي عرف باأياديه البي�شاء 

الخيول  قيمة  مبكر  وقت  من  وعرف  الخيول  تجارة  في  عمل  المحتاجين،  خدمة  في  وتفانيه 

واأهميتها في التجارة الدولية، فقام بت�شديرها للهند وي�شر اهلل له من وراء هذه التجارة ثراء 

عري�شا �شخره لأعمال الخير، وديوانه كان مق�شدا لرجال العلم والأدب. 

3 - البلدية  

- تاأ�ش�شت بلدية الكويت عام 1930م في عهد حاكم الكويت العا�شر ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح وكان 

اأول رئي�س للبلدية المرحوم ال�شيخ عبداهلل الجابر ال�شباح واأول مدير عام للبلدية هو المرحوم 

�شليمان العد�شاني. 

- ومنذ ن�شاأتها اأ�شبح لبلدية الكويت �شخ�شية م�شتقلة. 

- ومن اأهم م�شئولياتها الحفاظ على نظافة الأ�شواق ومراقبة الأ�شعار والتاأكد من �شالحية ال�شلع 

ومراقبة الذبائح وا�شدار الرخ�س للمحالت التجارية. 

- كان اأول مقر للبلدية عبارة عن خيمة تم ن�شبها في اأر�س مملوكة للعامر. 

4 - الجهراء

- ن�شبة اإلى منطقة الجهراء حيث كان هذا الميدان منفذاً للو�شول اإليها من داخل مدينة الكويت. 

5 - الحاكة

- ن�شبة اإلى الحاكه وهم جماعة من الأ�شر قدمت من منطقة الإح�شاء في الجزيرة العربية اإخت�شت 

في خياطة العباءات الن�شائية والرجالية. 
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6 - الر�شايدة

- الر�شايدة من قبائل الكويت موطنهم الدبدبه واأطلق الإ�شم على الميدان حيث كان يقطنه مجموعة 

من الر�شايدة قبل عام 1950م. 

7 - ال�شيف

- ن�شبة اإلى ق�شر ال�شيف العامر وموقعة على �شاحل البحر حيث اأن كلمة ال�شيف تعني �شاحل البحر. 

- هو ق�شر بناه ال�شيخ مبارك ال�شباح �شنة 1904م واتخذه مقرا له ثم جدده ال�شيخ �شالم المبارك 

�شنة 1917م وكتب على بابه من الداخل (لو دامت لغيرك ما ات�شلت اإليك). 

- جدد مره اأخرى في عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح �شنة 1961م واأعيدت كتابة الحكمة من 

الخارج. 

- كان المقر الر�شمي لحاكم البالد وهو رمز من رموز دولة الكويت. 

8 - ال�شالحية

اأحمد  ال�شيخ  �شكرتير  العنزي  محمد  �شالح  المال  اإلى  ن�شبة  ال�شالحية  با�شم  المنطقة  �شميت   -

الجابر ال�شباح. 

- كذلك لوقوع م�شجد المال �شالح في تلك المنطقة التي يخترقها �شارع فهد ال�شالم ال�شهير. 

9 - ال�شباح

- هم الأ�شرة الحاكمة لدولة الكويت. 

- هاجر اآل ال�شباح من الأفالج اإلى قطر عام 1675م. 

ا�شتقروا في  1716م  وفي عام  وال�شباحية  ال�شبية  اإلى  انتقلوا  ثم  1713م  �شنة  القرين  نزلوا  ثم   -

الكويت وفيها الكوت لأمير بني خالد. 

- تولى الأمارة ال�شيخ �شباح الأول في عام 1752م. 

10 - ال�شرافين 

- اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى اأ�شواق ال�شرافين في الكويت اأو ال�شيارفة. 

- ال�شراف هو من يتعاطى ال�شرافة من تغيير العملة بجميع اأنواعها، فعندما ي�شعى المرء لتغيير 

قطعة نقد بيده اإلى عملة اأ�شغر يقول: عطنا �شرف اأو ا�شرف لنا هذا رغبة منه في الح�شول 

على »فكة اأو خردة«. 
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11 - ال�شفاة

- �شاحة ال�شفاة وكانت في الما�شي مقبرة م�شى عليها اأكثر من قرن وبعدها اأ�شبحت مناخاً لالأبل 

ومحطة للقوافل و�شوقاً للم�شابلة ي�شترون فيها التمور والحبوب والأقم�شة مقابل ال�شمن والحطب 

والأع�شاب والعرفج والغنم. 

- كان لها مدير خا�س بها من قبل اأمير البالد اآنذاك ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح اأثناء الح�شار 

البريطاني عام 1918م واأن�شئ فيها جمرك بري لتقا�شي الر�شوم على الواردات. 

ال�شلكي  ومبنى  العام  والأمن  ال�شرطة  مبنى  وبعدها  1933م  عام  للبلدية  مبنى  اأول  فيها  اأن�شئ   -

والال�شلكي. 

- كانت تقام فيها حفالت الفرح والأعياد اأولهم الإ�شتعرا�س الع�شكري الذي تم عام 1950م بمنا�شبة 

تولي ال�شيخ عبداهلل ال�شالم مقاليد الحكم بم�شاركة القوات البريطانية. 

- فيها عر�شت اأول اأفالم �شينمائية للجمهور من قبل �شركة النفط. 

12 - العاقول

- ن�شبة اإلى نبات العاقول الذي يكثر في تلك المنطقة التي يقع بها الميدان. 

- العاقول نبات ع�شبي معمر دائم الخ�شرة �شوكي ي�شل ارتفاع النبات اإلى 60�شم، الزهرة �شغيرة 

عليها  يظهر  ا�شفنجية  اللون  داكنة  قرنية  الثمرة  الأ�شواك،  جوانب  من  تخرج  قرمزية  حمراء 

تخ�شرات بين مواقع البذور وهو من النباتات التي لها ا�شتعمالت طبية �شعبية كثيرة فهو عالج 

للروماتيزم وحالت ح�شى الكلى، والعاقول ملين ومقيء ومدر للبول ومطهر للجهاز اله�شمي. 

13 - العبدالرزاق 

- ميدان العبدالرزاق في موقعه كانت توجد دروازة العبد الرزاق. 

ان�شئ عام  والذي  للكويت  الثاني  ال�شور  بوابات  واحدة من  الوا�شع« وهي  »الباب  تعني  الدروازة   -

1814م. 

- العبدالرزاق عائلة كويتية معروفة تعرف بـ »اِلرزاقة« باللهجة الكويتية الدارجة والتي يت�شل ن�شبهم 

اإلى قبيلة �شبيع. 

14 - العجيل

- دوار العجيل ن�شبة اإلى عائلة العجيل التي �شكنت هذا المكان وهي عائلة كويتية معروفة قدمت 

من الزلفي في نجد من قبيلة عنزة. 



- 82 -

15 - الم�شيل 

- هو مكان اإ�شالة الماء وجريانه حيث كان انحدار الماء اإلى هذا الميدان، لهذا حفر الكويتيون حفرة 

كبيرة يتوجه لها ماء المطر ثم اأن�شاأوا حو�شاً ل�شقاية الدواب والأغنام من هذا الماء في ف�شل 

ال�شيف. 

16 - المطبة

- في المطبة كان يمر ال�شور الثاني من اأ�شوار الكويت وقد اأحدث الأولد وقيل الرعاة ثغرة في ذلك 

اإلى خارجه وبالعك�س ومن هنا  ال�شور  وبالعاميه يطبون منها من داخل  واأخذوا يقفزون  ال�شور 

�شميت بالمطبة. 

17 - المقوع

- كانت في الما�شي غرب د�شمان منطقة ت�شمى المقوع وهي اأر�س بور يحرق فيها الج�س، وجاء 

ال�شم لأن قاعها م�شتو مع الأر�س وخالية من اأي ربوه اأو ارتفاع، وكانت �شاحة ل�شباق الخيل. 

18 - الميدان

- �شاحة وا�شعة تت�شابق فيها الخيل كما تقام فيها احتفالت العر�شة والأفراح ال�شعبية، والميدان 

ا�شم حديث اأطلق على الدوارات في تقاطع ال�شوارع. 

19 - اأبو دوارة

- بئر قديم كان �شكان الكويت يتزودون منه بماء ال�شرب، يقع بالقرب من راأ�س عجوزة في منطقة 

د�شمان. 

20 - بن �شبت

�شنة  الحي  �شبت وهدم هذا  بن  الحي وهي عائلة  �شكنت هذا  كويتية معروفة  اإلى عائلة  ن�شبة   -

1966م. 

21 - بوابة ال�شعب

- هي بوابة من بوابات ال�شور كانت تعرف بدروازة البريع�شي. 

اأي�شاً على »�ُشعبان« وال�شعب  - ال�شعب جمع �شعيب وهي وادي ال�شيول المنجرفة في البر يجمع 

البحرية �شخور مرجانية فوقها ماء �شحل. 
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22 - بودي

- ن�شبة اإلى عائلة كويتية معروفة �شكنت هذا الحي وهي عائلة بودي. 

- ومنهم جا�شم بودي �شاحب الديوانية التي تاأ�ش�شت فيها اأول م�شت�شفى عام 1909م. 

23 - د�شمان

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

الجابر ال�شباح عام 1930م حاكم الكويت ذلك الوقت وجعله مقره الر�شمي. 

- الد�شمان كلفظ عند البدو هو البئر المالح. 

24 - �شعود

- ن�شبة اإلى ال�شيخ �شعود بن جابر ال�شباح حفيد ال�شيخ �شباح الثاني حاكم الكويت الرابع في الفترة 

ما بين 1859م اإلى 1866م. 

وكان يقع بالقرب من الميدان نقعة ت�شتخدم مر�شى لل�شفن.   

25 - علي بن �شمالن 

- علي بن �شمالن من �شهداء حرب الجهراء والتي قامت في عهد ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح عام 

1920م. 

علي  بن  �شمالن  الحاج  بناءه  واأعاد  الدر�شوني  فهد  المرحوم  اأ�ش�شه  م�شجد  الميدان  في  يوجد   -

ال�شيف من ثلث مال اإبنه علي بن �شمالن �شنة 1921م وجددته وزارة الأوقاف عام 1959م. 
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الأحمديAl - Daboos110الدبو�س60
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العا�شمةMazzini64املازين123
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حويلMutaz220املعتز135
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العا�شمةWehda75الوحدة156

العا�شمةWazzan62الوزان157

العا�شمةWatia11الوطية158
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العا�شمةJamal Addin Al - Afggani300جمال الدين الأفغاين222
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حويلHira’a49حراء228

العا�شمةHassan Bin Thabit78ح�شان بن ثابت229

حويلHassan Al - Banna89ح�شن البنا230

العا�شمةHathramout9ح�شرموت231

العا�شمةHateen103حطني232

حويلHamad Al - Khalid112حمد اخلالد233

أسماء الشوارع والطرق الرئيسية في محافظات دولة الكويت

المحافظةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم



- 102 -

العا�شمةHamad Al - Khalifa Al - Humaeda22 حمد اخلليفة احلميدة234
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خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز 

The Custodian of The Two Holy  Mosques 
King Fahad Ibn Abdul Aziz Road

40
�شارع 

رئي�شي
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العا�شمةKhalid Ebn Al - Waleed650خالد بن الوليد243
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الأحمديDubai36دبي248

اجلهراءDihya  Al - Kalbi107دحية الكلبي249

اجلهراءDo’bell Al - Khozai621دعبل اخلزاعي250
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الأحمديRas Al - Khaima73را�س اخليمة253
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حويلSati’ Al - Husari27�شاطع احل�شري259

حويلSalem Al - Mubarak101�شامل املبارك 260
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العا�شمةSanaa’100 �شنعاء285

العا�شمةDuwaihi Bin Rumaih120�شويحي بن رميح286

العا�شمةTariq Bin Ziyad70طارق بن زياد287

العا�شمةTarabluss8طرابل�س288

الأحمديTurfa Bin Al - Abd36طرفة بن العبد289

العا�شمةAbdul Hameed Abdul Abdul Aziz Al - Sane104 عبداحلميد عبدالعزيز ال�شانع290

العا�شمةAbdul Al - Rahman Al - Dhakhil23عبدالرحمن الداخل291

حويلAbdulAl - Rahman Al - Ghafigi107عبدالرحمن الغافقي292

العا�شمةAbdul Al - Rahman Yousif Al - Bader66 عبدالرحمن يو�شف البدر293

العا�شمةAbdul Aziz Ebrahim Al - Meshl101 عبدالعزيز اإبراهيم امل�شعل294

�شارع رئي�شيAbdul Aziz Bin Abdul Al - Rahman Al - Saud 30 عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود295

العا�شمةAbdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz10 عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز296

العا�شمةAbdul Aziz Hamad Al - Sagher150عبدالعزيز حمد ال�شقر297

العا�شمةAbdul Aziz Abdullah Al - Sarawy53 عبدالعزيز عبداهلل ال�شرعاوي298

العا�شمةAbdul Aziz Abdul Mehsin Al - Rashed 22 عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد299

العا�شمةAbdul Aziz Mohammed Al - Duaij101 عبدالعزيز حممد الدعيج300

العا�شمةAbdul Aziz Yousif Al - Mzaini1عبدالعزيز يو�شف املزيني301

العا�شمةAbdul Qader Al - Hussaini30عبدالقادر احل�شيني302

حويلAbdul Kareem Al - Khattabi5عبدالكرمي اخلطابي303

العا�شمةAbdul Latif  Sulaiman Al - Othman42 عبداللطيف �شليمان العثمان304

العا�شمةAbdullah Al - Ahmed750عبداهلل الأحمد305

العا�شمةAbdullah Al - Khalaf Al - Saeed70 عبداهلل اخللف ال�شعيد306

العا�شمةــــــــAbdullah Al - Khalifa Al - Sabah عبداهلل اخلليفة ال�شباح307

العا�شمةAbdullah Al - salem350عبداهلل ال�شامل308

حويلAbdullah Al - Faraj132عبداهلل الفرج309

حويلAbdullah Al - Fadala131عبداهلل الف�شالة310
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العا�شمةAbdullah Al - Mubarak500عبداهلل املبارك311

العا�شمةAbdullah  Al - Mijrin Al - Roomi400 عبداهلل املجرن الرومي312

العا�شمةAbdullah Al - Nouri30عبداهلل النوري313

حويلAbdullah Bin Al - Zubair117عبداهلل بن الزبري314

الفروانيةAbdullah Bin Al - Mugafa’201عبداهلل بن املقفع315

اجلهراءAbdullah Bin Jad’an100عبداهلل بن جدعان316

حويلAbdullah Bin Masoud 102عبداهلل بن م�شعود 317

العا�شمةAbdullah Zakariya Al - Anasri46عبداهلل زكريا الأن�شاري318

حويلAbdullah Abdul Latif Al - Othman363 عبداهلل عبداللطيف العثمان319

الفروانيةAbdulah Mohammed Al - Khaldi 6 عبداهلل حممد اخلالدي320

العا�شمةAbdullah Mohammed Al - Hajeri101 عبداهلل حممد الهاجري321

حويلAbdullah Mshari Al - Roudan101عبداهلل م�شاري الرو�شان322

الأحمديAbdul Malik Bin Marwan34عبدامللك بن مروان323

العا�شمةAbdul Minem Riyad76عبداملنعم ريا�س324

العا�شمةAbdul Wahab Hussain Al - Qurtas46 عبدالوهاب ح�شني القرطا�س325

العا�شمةOthman Bin Affan82عثمان بن عفان326

العا�شمةAden67عدن327

العا�شمةArafat51عرفات328

العا�شمةAkkah103عكا329

العا�شمةAukadh36عكاظ330

العا�شمةAli Al - Salem250علي ال�شامل331

العا�شمةAli Bin Abi Talib60علي بن اأبي طالب332

حويلAli Thnayan Al - Othainah150علي ثنيان الأذينة333

العا�شمةAli Sulaiman Abu Khail25علي �شليمان بو كحيل334

العا�شمةAmmar Bin Yasser47عمار بن يا�شر335

حويلAmman121عّمان336
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العا�شمةOman43ُعمان337

العا�شمةOmar Al - Mukhtar37عمر املختار338

العا�شمةOmar Bin Al - Khatab64عمر بن اخلطاب339

العا�شمةOmar Bin Abdul Aziz46عمر بن عبدالعزيز340

العا�شمةOmar Bin Habira130عمر بن هبرية341

حويلAmro Bin Al - Aas108عمرو بن العا�س342

اجلهراءAmro Bin Kalthoum100عمرو بن كلثوم343

العا�شمةAmorria21عمورية344

الأحمديAwadh Mohammed Al - Khedher212 عو�س حممد اخل�شري345

حويلEsa Al - Qatami117عي�شى القطامي346

�شارع رئي�شيEsa Bin Sulman Al - Khalifa30عي�شى بن �شلمان اآل خليفة347

العا�شمةEsa Abdul Rahman Al - Asousi43عي�شى عبدالرحمن الع�شعو�شي348

اجلهراءAin Jaloot 101عني جالوت349

العا�شمةGarnata8غرناطة350

العا�شمةGazza7غزة351

العا�شمةGhassan20غ�شان352

العا�شمةFahad Al - Salem300فهد ال�شامل353

الأحمديFaisal Al - Malik Al - Sabah40في�شل املالك ال�شباح 354

�شارع رئي�شيFaisal Bin Abdul Aziz50في�شل بن عبدالعزيز355

العا�شمةFailaka85فيلكا356

حويلQotaiba Bin Muslim372قتيبة بن م�شلم357

العا�شمةQurtuba100قرطبة358

العا�شمةQuraiysh101قري�س359

اجلهراءQiss Bin Sa’eda52ق�س بن �شاعدة360

العا�شمةQussai Bin Kilab40ق�شي بن كالب361

حويلQatar113قطر362
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العا�شمةKadhma82كاظمة363

الأحمديKa’ab Bin Zuhair31كعب بن زهري364

اجلهراءLouay Bin Ghalib53لوؤي بن غالب365

حويلLuthan133لوذان366

الفروانيةMazin Bin Malik203مازن بن مالك367

الأحمديMalik Bin Al - Raib20مالك بن الريب368

حويلMalik Bin Anas48مالك بن اأن�س369

العا�شمةMubarak Al - Kabeer550مبارك الكبري370

الأحمديMohammed Iqbal21حممد اإقبال371

�شارع رئي�شيMohammed Bin Al - Qasim601حممد بن القا�شم372

العا�شمةMohammed Ibn Hagan  121 حممد بن حقان373

العا�شمةMohammed Bin Hamad Bin La’boun39 حممد بن حمد بن لعبون374

العا�شمةMohammed Thinayyan Al - Ghanim 22 حممد ثنيان الغامن375

العا�شمةMohammed Rafie Marafie100حممد رفيع معريف376

العا�شمةMohammed Abdul Mehsin Al - Kharafi 68 حممد عبداملح�شن اخلرايف377

الأحمديMohammed Abdul Mehsin Al - Duaij32 حممد عبداملح�شن الدعيج378

العا�شمةMohammed Abdu44حممد عبده379

حويلMohammed Wasmi Al - Wasmi140حممد و�شمي الو�شمي380

العا�شمةMohammed Yousif Al - Adasani43 حممد يو�شف العد�شاين381

العا�شمةMarakish72مراك�س382

اجلهراءMarzouq Al - Met’eb620مرزوق املتعب383

اجلهراءMurshid Al -Tawala Al - Shimmary619 مر�شد الطوالة ال�شمري384

حويلMusaed Al - Azmi140م�شاعد العازمي385

الفروانيةMuscat204م�شقط386

اجلهراءMaskeen Al - Darmi104م�شكني الدارمي387

حويلMus’ab Bin Al - Zubair71م�شعب بن الزبري388
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الأحمديMudhar Bin Nazar35م�شر بن نزار389

الأحمديMutlaq Fahad Al - Adwani106مطلق فهد العدواين390

حويلMaath Bin Jabal107معاذ بن جبل391

العا�شمةMaan Bin Za’ida29معن بن زائدة392

الأحمديMecca107مكة393

العا�شمةMina52منى394

اجلهراءMuhalhal Bin Rabiaa617مهلهل بن ربيعة395

حويلMousa Al - Abdul Razzaq129مو�شى العبدالرزاق396

حويلMousa Bin Nusair364مو�شى بن ن�شري397

العا�شمةMaisaloun38مي�شلون398

حويلNaser Al - Bader123نا�شر البدر399

حويلNasser Al - Mobarak130نا�شر املبارك400

العا�شمةNasser Ibrahim Al - Sagabi102نا�شر اإبراهيم ال�شقعبي401

حويلNafie Bin Al - Azraq88نافع بن الأزرق402

اجلهراءNsser Bin Sayyar101ن�شر بن �شيار403

العا�شمةNusf Al - Yousif Al - Nuaf20ن�شف اليو�شف الن�شف404

حويلHaroon Al - Rasheed128هارون الر�شيد405

الأحمديHadiya40هدية406

العا�شمةHaram Bin Senan25هرم بن �شنان407

العا�شمةHisham Bin Abdul Malik22ه�شام بن عبدامللك408

حويلHilal Al - Mutairi125هالل املطريي409

حويلWasel Bin Atta139وا�شل بن عطاء410

العا�شمةWahran100وهران411

حويلYathrib130يرثب412

حويلYousif  Al - Bader115يو�شف البدر413

العا�شمةYousif  Al - Roomi21يو�شف الرومي414
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العا�شمةYousif  Al - Sabeeh30يو�شف ال�شبيح415

العا�شمةYousif  Al - Adhma61يو�شف العظمة416

العا�شمةYosif  Bin Tashqeen40يو�شف بن تا�شقني417

حويلYousif  Bin Homoud103يو�شف بن حمود418

حويلYousif  Bin Isa Al - Qanaei107يو�شف بن عي�شى القناعي419

العا�شمةYousif Abdul Aziz Al - Fleaj30يو�شف عبدالعزيز الفليج 420
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الفصل الثالث

أواًل

أسماء الطرق الرئيسية 

في دولة الكويت
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أسماء الشوارع والطرق الرئيسية في محافظات دولة الكويت

الموقعالنبذةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

Jahra 80117124اجلهراء1

Arabian Gulf25117125اخلليج العربي2

Riyadh50117126الريا�س3

Ghazali60117126الغزايل4

Ghous303118127الغو�س5

Cairo35118125القاهرة6

Airport55119126املطار7

AL - Maghreb40119125املغرب8

Jamal Abdul Nasser85119124جمال عبدالنا�شر9

10
خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك فهد 

بن عبدالعزيز 

 The Custodian
 of The Two Holy

Mosques King
 Fahad Ibn Abdul 

Aziz Road

40120127

Damascus45120125دم�شق11

12
عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن 

اآل �شعود

 Abdul Aziz Bin 
 Abdul

 Al - Rahman Al -
 Saud

30121127

13
عي�شى بن �شلمان

 اآل خليفة

 Esa Bin Sulman
Al - Khalifa

30121125

Faisal Bin Abdul Aziz50121126في�شل بن عبدالعزيز14

حممد بن القا�شم15
 Mohammed Bin

Al - Qasim
601122126
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النبذ التعريفية
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1 - الجهراء

هو الطريق الموؤدي اإلى منطقة 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 1920م 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�شروات والأ�شجار وخا�شة النخيل.    -

2 - الخليج العربي

ن�شبة اإلى الخليج العربي وهو عبارة عن ذراع مائي يمتد من بحر العرب، ويبداأ من م�شب �شط    -

اإيران و�شبه الجزيرة العربية  العرب حتى م�شيق هرمز الذي يربطه بخليج عمان ويف�شل بين 

ويبلغ طوله حوالي 965 كم ويتو�شط الخليج العربي منطقة غنية بالبترول. 

تقع دولة الكويت في �شمال غرب الخليج العربي.    -

3 - الريا�س

ن�شبة اإلى عا�شمة المملكة العربية ال�شعودية وتقع في و�شط نجد وهي تمثل الق�شم الأكبر مما    -

كان يطلق عليه الجغرافيون الم�شلمون ا�شم نجد بق�شميها. 

معنى الريا�س جمع رو�شة وقد ا�شتق الإ�شم من طبيعة المو�شع المنخف�س الذي تلتقي فيه مياه    -

ال�شيول فتنبت الأر�س ريا�شاً خ�شراء تنت�شر فيها رائحة الورود. 

كانت ت�شمى قديماً باليمامة لأنها قامت على اأنقا�س وبقايا مدينة حجر اليمامة.    -

ا�شتوطن المكان قبائل من بني حنيفة وازدهرت مدينتهم حتى اأن العرب اتخذوها �شوقاً يفدون    -

اإليه للبيع وال�شعر والأدب. 

4 - الغزالي 1058 م - 1111 م

هو اأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ال�شافعي الطو�شى ولد بقرية غزالة القريبة من    -

طو�س في خرا�شان. 

تعلم مبادئ النحو واللغة وحفظ القراآن والفقه والمنطق والفل�شفة.    -

اأتقن الجدل واهتم في ت�شنيف الكتب وكان اأ�شلوبه يت�شم بالعبارة ال�شهلة والبعد عن التعقيد.    -
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اأحيا علوم الدين ودافع عن تعاليم الإ�شالم فلقب بحجة الإ�شالم وزين الدين وعالم العلماء ووارث    -

الأنبياء. 

ناق�س الغزالي فكرة الجهاد �شد الباطل �شواء داخل اأو خارج بالد الإ�شالم.    -

اآرائه الأخالقية بين طريقه الفال�شفة في بناء الخالق على حقيقه الإن�شان وال�شريعة  جمعت    -

الإ�شالمية التي جاءت لتتم مكارم الخالق كما ورد في حديث الر�شول �شلى اهلل عليه و �شلم  لذا 

اعتبر من كبار المفكرين بمجال علم الخالق. 

من اأ�شهر موؤلفاته التي تزيد عن 400 موؤلف »اإحياء علوم الدين« و»تهافت الفال�شفة« و»المنقذ من    -

ال�شالل« و»الق�شطا�س الم�شتقيم« و»حجة الحق« الذي يعد من اأ�شهر الكتب التي ك�شفت ف�شاد 

و�شالل بع�س الفرق التي انحرفت عن الإ�شالم. 

الإنجليزية  اإلى  اليون�شكو  منظمة  ترجمتها  الولد«  »اأيها  عنوانها  �شغيرة  ر�شالة  الغزالي  كتب    -

والفرن�شية. 

5 - الغو�س

ن�شبة اإلى مهنة الغو�س على اللوؤلوؤ التي كانت ع�شب الحياة القت�شادية في الما�شي في الكويت.    -

 22 اإلى  يونيو  �شهر  من  تبداأ  �شهور  اأربع  لمدة  عام  كل  الغو�س  ينظمون رحالت  الكويتيون  كان    -

الغو�س  مو�شم  اأي دخول  بالد�شه  يبداأ  باردا  البحر  ويكون  والنهار  الليل  يت�شاوى  �شبتمبر حيث 

وينتهي بالقفال. 

كان الكويتيون يرحلون اإلى مغا�شات اللوؤلوؤ في ال�شاحل الغربي للخليج العربي ويمتد من الكويت    -

الكويتيون  ارتادها  التي  الهيرات  اأ�شهر  ومن  »الهير«  با�شم  اللوؤلوؤ  مغا�س  ويعرف  البحرين  اإلى 

بوع�شية والبلداني وحولي والقرين. 

بلغ الغو�س ذروته في عام 1912م حيث بلغ عدد ال�شفن 812 �شفينة و�شمي بعام الطفحة اأي مجاوز    -

الحدود. 

بداأ ع�شر انحطاط اأ�شواق الغو�س في عام 1929م ب�شبب مناف�شة اللوؤلوؤ ال�شناعي للوؤلوؤ الطبيعي    -

واأدى ظهور النفط �شنة 1938م اإلى الإن�شراف عن رحالت الغو�س. 

من اأ�شهر �شفن الغو�س ال�شنبوك والبتيل وال�شوعي وكانت اأحجامها �شغيرة و�شكلها ان�شيابي.   -

6 - القاهرة 

الألف مئذنة لكثرة  با�شم مدينة  واأهم مدنها �شميت  العربية  اإلى عا�شمة جمهورية م�شر  ن�شبة   -

م�شاجدها اأ�ش�شها القائد المعز لدين اهلل القادم من تون�س بعد اأن اأ�ش�س الدولة الفاطمية فيها.

- في عام 969م بنى جوهر ال�شقلي �شور حول ثالث مدن وقام بت�شمية المدن الثالث بالقاهرة وهي 

الف�شطاط والع�شكر ومدينة القطائع.
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- هي اأكبر مدينة في اأفريقيا واأكثرها �شكاناً ويزيد عمرها عن األف �شنة وتقع على نهر النيل وبها 

الكثير من المظاهر ال�شياحية والمواقع الأثرية واإحدى عجائب الدنيا ال�شبع التي تعود لم�شر 

الفراعنة واأ�شوارها القديمة التي ترجع للع�شر الإ�شالمي.

7 - المطار

- هو الطريق الموؤدي الى مطار الكويت الدولي في محافظة الفروانية.

- تاأ�ش�س مطار الكويت الدولي في عام 1962م وكانت هذه هي المرحلة الأولى.

- ثم المرحلة الثانية والذي تم اإن�شاء المبنى الرئي�شي للمطار الذي كان على �شكل طائرة

8 - المغرب

- ن�شبة الى المملكة المغربية والتي تقع في اأق�شى غربي �شمال اأفريقيا، عا�شمتها الرباط واأكبر 

مدنها الدار البي�شاء.

- يرجع اأ�شل ت�شمية المغرب الى العرب القدماء وتعني مكان غروب ال�شم�س، حيث اعتقدوا حينها 

اأن ال�شم�س تغرب في اأر�س المغرب.

- ا�شتقلت من ال�شتعمار الفرن�شي عام 1956م  وان�شمت الى جامعة الدول العربية.

- فتحها القائد العربي عقبة بن نافع عام 683م في ع�شر الدولة الأموية.

- وحد المرابطون المغرب واأ�ش�س يو�شف بن تا�شقين اأحد ملوكها مدينة مراك�س عام 1062م

- اأن�شئت في مدينة فا�س جامعة القرويين عام 856م والتي تعتبر اأول جامعة اأن�شاأت في تاريخ العالم.

9 - جمال عبدالنا�شر 1918 م - 1970 م

المتحدة (جمهورية  العربية  للجمهورية  رئي�س  ثاني  �شلطان  - هو جمال عبدالنا�شر ح�شين خليل 

م�شر العربية حالياً) من اأ�شرة تنتمي الى بلدة بني مريوط ولد في ال�شكندرية.

- ا�شترك في حرب فل�شطين عام 1948م وقائد جامعة ال�شباط الأحرار بم�شر  الذين قاموا بالثورة 

عام 1952 م ومن اأهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم.

- تقلد من�شب نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية عام 1953م.

- وقع معاهدة مع انجلترا لجالء القوات البريطانية عن م�شر عام 1956م بعد ال�شتعمار الذي دام 

منذ عام 1882م.

- اأمم قناة ال�شوي�س في عام 1956م واأن�شاأ ال�شد العالي على نهر النيل.

اليها  ان�شمت  ثم  1958م  و�شوريا عام  ت�شم م�شر  اأول جمهورية عربية متحدة  - في عهده قامت 

العراق عام 1963م.

- �شاند ثورة الجزائر من عام 1954م اإلى 1961م على ال�شتعمار الفرن�شي.
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تاأ�شي�س منظمة التحرير الفل�شطينية في �شنة 1964  - كان لعبد النا�شر دور قيادي واأ�شا�شي في 

وحركة عدم الإنحيار الدولية وو�شع ميثاق الوحدة الأفريقية عام 1964م.

بين  بالأردن  الأ�شود  اأيلول  اأحداث  لإيقاف  الو�شاطة  كانت  والتي  مهامه  اآخر  انجاز  بعد  توفى   -

الحكومة الأردنية والمنظمات الفل�شطينية في قمة القاهرة في 26 اإلى  28 /9 /1970 م حيث 

عاد من مطار القاهرة بعد اأن ودع ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح اأمير الكويت عندما داهمته نوبة 

قلبية بعد ذلك.

10  - خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 1920 م - 2005 م

- هو الملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال �شعود ولد في الريا�س.

العربية  المملكة  ملوك  وخام�س  الذكور  �شعود  بن  عبدالعزيز  الملك  اأبناء  من  التا�شع  البن  هو   -

عام  الحكم  مقاليد  تولى  حيث  ر�شمياً  ال�شريفين  الحرمين  للقب خادم  اإتخاذاً  اأولهم  ال�شعودية 

1982م.

- كان له دوراً بارزاً في تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغا�شم عام 1991م.

- افتتح في عهده مطار الملك خالد الدولي في الريا�س ومطار الملك فهد في الدمام.

- اأمر بتو�شعة الحرمين ال�شريفين وترميم الكعبة الم�شرفة.

11 - دم�شق

- ن�شبة الى عا�شمة الجمهورية العربية ال�شورية.

- هي اأقدم مدينة ماأهولة في العالم واأقدم عا�شمة في التاريخ تقع على نهر بردى.

- معنى ت�شميتها اأنها كلمة تدل على الإ�شراع وفي رواية دم�شقت اأي اأ�شرعت، ن�شبة لأن هذه المدينة 

تم بنائها ب�شرعة.

- ا�شتولى عليها ال�شوريون والفر�س وغزاها الإ�شكندر الأكبر عام 332 ق.م.

- �شمها بومبي الى المبراطورية الرومانية عام 94 ق.م.

- ا�شتولى عليها العرب بقيادة اأبو عبيدة بعد معركة اليرموك عام 635م.

- عا�شمة الدولة الأموية اأكبر دولة ا�شالمية في التاريخ عام 661م في عهد الأمويين.

- من اأهم اآثارها الم�شجد الأموي الكبير الذي كان كني�شة �شيدها الإمبراطور تيودو�شيو�س الأول 

عام 375م.

- اأ�شقطها هولكو المغولي عام 1260م

- خ�شعت للحكم العثماني 1516م - 1918م ثم احتلها الإنجليز ثم خ�شعت لالإنتداب الفرن�شي 1920م 

- 1941م.
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12 - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود 1873 م - 1953م

- هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�شل اآل �شعود ولد في الريا�س.

- موؤ�ش�س المملكة العربية ال�شعودية ُعرف بالدبلوما�شية في ال�شيا�شة الخارجية وبالحنكة ورباطة 

الجاأ�س وقدرته على اتخاذ القرار المنا�شب في الوقت المنا�شب.

- وحد كيان المملكة فجعلها تحت قيادته بعد الكثير من المعارك والحروب المتوالية من عام 1902م 

ملكياً  قرار  فاأ�شدر  العربية  الجزيرة  على  ال�شيطرة  ا�شتطاع  ثم  العا�شمة  بالريا�س  بداأ  حيث 

بتوحيد المملكة ليكون يوم 22 /9/ 1932م يوم ال�شتقالل.

- و�شع حداً لالأزمات والفتن القبلية في نجد ومعظم مدن المملكة كما عرف بخبرته في ادارة الأمور 

والتعامل مع الأحداث.

- �شاركت قواته ال�شعودية في حرب فل�شطين عام 1948م كما اتخذ موقفاً محايداً الى جانب الحلفاء 

في كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

13 - عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 1933 م -  1999 م

- هو ال�شـيخ عي�شى بن �شـــــلمان اآل خليفة اأمير دولة البحرين منذ 2 /11/ 1961م حتى وفاته في 

6 /  3/ 1999م

- تلقي تعليمه ب�شكل خ�شو�شي وتراأ�س المجل�س البلدي منذ 1956م حتى توليه الحكم في 1961م.

- اأ�شبح ولياً للعهد في يوليو 1957م.

حاكم  لقب  فتغير  1971م   /8/  15 في  المتحدة  المملكة  من  ا�شتقاللها  على  البحرين  ح�شلت   -

البحرين الى اأمير الدولة وان�شمت البحرين الى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

- في عام 1973م �شدر اأول د�شتور في تاريخ البحرين.

- �شهدت البحرين تطورات �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية كثيرة في عهده فهو رائد نه�شة البحرين 

الحديثة وتحققت على يديه العديد من النجازات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

- اأر�شل قوات من الجي�س البحريني لتكون جزءاً من قوات التحالف التي ت�شكلت لتحرير دولة الكويت 

من الغزو العراقي الغا�شم في عام 1991م.

14 - في�شل بن عبدالعزيز 1906 م - 1975م

- هو الملك في�شل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود ولد في مدينة الريا�س.

- تلقى العلم في بيت جده لأمه ال�شيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�شيخ التميمي.

- هو ملك المملكة العربية ال�شعودية الثالث وثالث اأبناء الملك عبدالعزيز موحد المملكة تولى الحكم 

1964م.
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- ادخله والده عبدالعزيز معترك ال�شيا�شة في �شن مبكرة حيث قاد وفد المملكة بموؤتمر لندن عام 

1939م بخ�شو�س الق�شية الفل�شطينية.

- �شارك في الحرب ال�شعودية اليمنية عام 1934م.

- كان نائباً للملك في الحجاز عام 1926م ثم اأ�شبح اأميراً لها ورئي�س مجل�س ال�شورى عام 1927م ثم 

وزيراً للخارجية عام 1932م.

الداعمة  والدول  الأمريكية  المتحدة  الوليات  عن  العربي  النفط  لقطع  الداعية  الحملة  ت�شدر   -

لإ�شرائيل عام 1973م. كما هدد الغرب باغالق جميع اآبار النفط اذا لم تعد القد�س للم�شلمين 

وعليه اطلقت مجلة التايمز الأمريكية لقب رجل العالم ل�شنة 1973م.

العربي  الم�شتوى  على  وهيبتها  نفوذها  لها  وجعل  عالياً  ال�شعودية  العربية  المملكة  ا�شم  رفع   -

والإ�شالمي والعالمي كما قاد نه�شتها المحلية على جميع الأ�شعدة.

- اأن�شاأ منظمة الموؤتمر الإ�شالمي كما ا�شتطاع قطع عالقة اأكثر من 42 دولة مع اإ�شرائيل.

- اغتيل عام 1975م.

15 - محمد بن القا�شم 691 م -  713 م

- هو محمد بن القا�شم بن محمد بن الحكم الثقفي من الطائف.

- انتقل مع والده الى العراق عندما كان والياً على الب�شرة فترعرع وتدرب على الجندية حتى اأ�شبح 

من القادة المعروفين وهو لم يتجاوز ال�شابعة ع�شر عاماً.

- فتح بالد ال�شند عام 96 هـ وبذلك قامت اأول دولة عربية في بالد ال�شند والبنجاب (باك�شتان) 

حالياً.

- كان يثير في رجاله بواعث الإيمان الرا�شخ والعقيدة ال�شلبة لتقوية معنويات جي�شه وجعلهم يوؤمنون 

باأن الن�شر �شيكون حليفهم.

- قام بفتوحات عدة.
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143229ال�شاميةEbn Al - Atheer49ابن الأثري1

143231املن�شوريةEbn Al - Arqam30ابن الأرقم 2

143228ال�شاميةEbn Al - Haythem9ابن الهيثم3

144230ال�شاميةEbn Battota89ابن بطوطة4

144228ال�شاميةEbn Hazm21ابن حزم5

144233الدعيةEbn Ceena59ابن �شينا6

145335عبداهلل ال�شاملEbn Abbas200ابن عبا�س7

145240الدوحةEbn Katheer50ابن كثري8

146242ال�شرقEbn Mesbah131ابن م�شباح9

146228ال�شاميةEbn Mandhour22ابن منظور10

146253الفيحاءEbn Hani6ابن هاين11

147264كيفانEshbilya100ا�شبيلية12

147256الرو�شةAzd20الأزد13

147275بنيد القارAzhar99الأزهر14

147240الدوحةAmadi60الأمدي15

148286الد�شمةAnbarri79الأنباري16

148251الفيحاءAI - Edreesi58الإدري�شي17

148264كيفانEscandariya103الإ�شكندرية18

19
الإمام احل�شن بن علي 

بن اأبي طالب

 Al - Emam Al - Hassan 
Bin Ali Bin Abi Talib 124149243ال�شرق

20
الإمام احل�شني بن علي 

بن اأبي طالب

Al - Emam Al - Hassein 
Bin Ali Bin Abi Talib80150284الد�شمة

150259الرو�شةAl - Baroodi65البارودي21

151233الدعيةBukhary60البخاري22

151254قرطبةAl - Baha’a Zuhair120البهاء زهري 23

     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة العاصمة(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم
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151251الفيحاءTelmesani59 التلم�شاين24

152272النزهةThaalbi19 الثعالبي25

152283ال�شويخJahedh اجلاحظ26

153247القبلةJazaeir45 اجلزائر27

153235العديليةJehad25 اجلهاد28

153244ال�شرقHakah91احلاكة29

154264كيفانAl - Khaleel Bin Ahmed102اخلليل بن اأحمد30

154284الد�شمةDasma81الد�شمة31

154232الدعيةDa’iya71الدعية32

154284الد�شمةDoha86الدوحة33

154279العديليةRaed40الرائد34

155286الد�شمةRaffaee76الرافعي35

155253الفيحاءRebat50الرباط36

155286الد�شمةRasheed73الر�شيد37

156255الرو�شةRawda80الرو�شة 38

156266كيفانRawdhatain42الرو�شتني39

156263اخلالديةZabadani52الزبداين40

156250الفيحاءZahra’2الزهراء41

157281ال�شرةSurra50ال�شرة42

157282ال�شويخ ال�شكنيةSalam80ال�شالم43

157249مدينة الكويتSoor100ال�شور44

158266كيفانSuwais40ال�شوي�س45

158267كيفانShabbi32ال�شابي46

158227ال�شاميةShamiya200ال�شامية47

     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة العاصمة(
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159275بنيد القارAl - Shareef Al - Radi98ال�شريف الر�شي48

159250الفيحاءShahba’a4ال�شهباء49

159249مدينة الكويتShuhada’a600ال�شهداء 50

160282ال�شويخ ال�شكنيةShuwaikh75ال�شويخ51

160268كيفانShebani45ال�شيباين52

160246القبلةAl - Salhiya56ال�شاحلية53

160229ال�شاميةAl - Tabarri48الطربي54

160231املن�شوريةAl - Arabi4العربي55

161261اخلالديةAl - Oroba65العروبة56

161286الد�شمةFurat77الفرات57

161261اخلالديةFirdous60الفردو�س58

161253الفيحاءFarazdaq5الفرزدق59

162250الفيحاءFaiha3الفيحاء60

162260القاد�شيةQadisiya104القاد�شية61

162264كيفانQuds105القد�س62

163233الدعيةQortubi58القرطبي63

163255الرو�شةKarama70الكرامة64

163240الدوحةKomait30الكميت65

164278العديليةKanana31الكنانة66

164285الد�شمةKoofa71الكوفة67

164279العديليةLo’lo’a42اللوؤلوؤة68

164259الرو�شةMazzini64املازين69

165227ال�شاميةMamoun300املاأمون70

165247القبلةMubarakiya41املباركية 71

     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة العاصمة(
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166233الدعيةMutawakkil56املتوكل72

166279العديليةMarjan41املرجان73

166240الدوحةMarqash70املرق�س74

167278العديليةMuroaa33املروءة75

167259الرو�شةMasoudi63امل�شعودي76

167247القبلةAl - Ma’arri200املعري77

168257الرو�شةMuktaffi40املكتفي78

168282ال�شويخ ال�شكنيةMansour70املن�شور79

168286الد�شمةManfalouti88املنفلوطي80

169284الد�شمةMangaf83املنقف81

169275بنيد القارMohalab69املهلب82

170266كيفانAl - Nabi’gha Al - Thebiani41النابغة الذبياين83

170278العديليةNajda34النجدة84

170271النزهةNuzha100النزهة85

170263اخلالديةNasser53الن�شر86

170251الفيحاءAl - No’man Bin Basheer57النعمان بن ب�شري87

171282ال�شويخ ال�شكنيةNeel48النيل88

171261اخلالديةWehda75الوحدة89

171248املرقابWazzan62الوزان90

171246القبلةWatiya11الوطية91

172232الدعية Yaman66اليمن92

172286الد�شمةAmna Bint Wahab75اآمنة بنت وهب93

172279العديليةAbu Al - Asswad AlDo’aly44اأبو الأ�شود الدوؤيل94

173270الريموكAbu Al - Faraj Alasfahani20اأبو الفرج الأ�شفهاين95
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173254قرطبةAbu Ayob Al - Anssari110اأبو اأيوب الأن�شاري96

173245قبلةAbu Bakr Al - siddeeq15اأبو بكر ال�شديق97

174234الدعيةAbu Tammam54اأبو متام98

174258الرو�شةAbu Hayyan Al - Tawheedy41اأبو حيان التوحيدي99

174244ال�شرقAbu Obaidah Abu Al - Jarah101اأبو عبيدة بن اجلراح100

175257الرو�شةAbu Moussa Al - Asha’ary50اأبو مو�شي الأ�شعري101

175238عبداهلل ال�شاملAbu Yousif Al - Qadi40اأبو يو�شف القا�شي102

176244ال�شرقAhmed Al - Estath105اأحمد الإ�شتاذ103

176249مدينة الكويتAhmed Al - Jaber450اأحمد اجلابر104

177238عبداهلل ال�شاملAhmed Al - Ganim41اأحمد الغامن105

177236عبداهلل ال�شاملAhmed Al - Hindi24اأحمد الهندي106

177267كيفانAhmed Bin Abdul Aziz Al - Anssary 35 اأحمد بن عبدالعزيز الأن�شاري107

177234الدعيةAhmed Shawki55اأحمد �شوقي108

178278العديليةAhmed Lottfi Al - sayed32اأحمد لطفي ال�شيد109

178246القبلةOsama Bin Mongith12اأ�شامة بن منقذ110

179229ال�شاميةAssma’ Bint Abu Bakr Al - Siddeeq38اأ�شماء بنت اأبي بكر111

179267كيفانOm Al - Qeween34اأم القيوين112

179286الد�شمةOmru’o Al - Qays74اأمروؤ القي�س113

180227ال�شاميةAumayah20اأمية114

180263اخلالديةOrass50اأورا�س115

180243ال�شرقEbrahim Al - Mudhaf111اإبراهيم امل�شف116

181240الدوحةEyas Bin10اإيا�س بن معاوية117

181262اخلالديةBabel6بابل118

181260القاد�شيةBader102بدر119
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182284الد�شمةBurgan84برقان120

182253الفيحاءBelal Bin Rabah7بالل بن رباح121

183285الد�شمةBalqees70بلقي�س122

183263اخلالديةBludan51بلودان123

183267كيفانBo Asseya33بو ع�شية124

183275بنيد القارPor Sa’eed97بور �شعيد125

184241ال�شرقJaber Al - Mubarak700جابر املبارك126

184248املرقابJassim Bodai84جا�شم بودي127

184231املن�شوريةJassim Mohammed  Al - Wazzan5جا�شم حممد الوزان128

185234الدعيةJareer53جرير129

185235عبداهلل ال�شاملJamal Addin Al - Afggani300جمال الدين الأفغاين130

185270الريموكJameel Bin Muamar30جميل بن معمر131

186286الد�شمةHassan Bin Thabit78ح�شان بن ثابت132

186262اخلالديةHathramout9ح�شرموت133

187260القاد�شيةHateen103حطني134

187236عبداهلل ال�شاملHamad Al - Khalifa Al - Humaeda22 حمد اخلليفة احلميدة135

187246القبلةHamad Al - Saghir13حمد ال�شقر136

188233الدعيةHamza Bin Abdul Mutalib57حمزة بن عبداملطلب137

188256الرو�شةHunain21حنني138

188259الرو�شةKhalid Ayoob Bandar62خالد اأيوب بندر139

188249مدينة الكويتKhalid Ebn Al - Waleed650خالد بن الوليد140

189282ال�شويخ ال�شكنيةKhawla Bint Al - Azwar33خولة بنت الأزور141

189267كيفانRab’ah Al - Adewya31رابعة العدوية142

189232الدعيةRashid Bin Ahmed Al - Romi70را�شد بن اأحمد الرومي 143
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190236عبداهلل ال�شاملRashid Burusli23را�شد بور�شلي144

190276العديليةSami Ahmed Al - Munayyes102�شامي اأحمد املني�س145

191280العديليةSami Qasim Al - Meshri45�شامي قا�شم امل�شري146

191267كيفانSa’ad Bin Ebada 35�شعد بن عبادة147

191230ال�شاميةSukayna Bint Al - Hussein90�شكينة بنت احل�شني148

192276العديليةSultan Al Kulaib100�شلطان الكليب149

192247القبلةSouk Al - Gharabally44�شوق الغربللي150

192272النزهةSebaway28�شيبوية151

192239عبداهلل ال�شاملSayed Ali Sayed Sulaiman Al - Refai50 �شيد على �شيد �شليمان الرفاعي 152

193247القبلةSeif Al - Dawlah Al -Hamadani33�شيف الدولة احلمداين153

193272النزهةShamlan Bin Seif31�شمالن بن �شيف154

194248املرقابShamlan Bin Yousif63�شمالن بن يو�شف155

194270الريموكSalih Abdul Rahman Al - Abdaly1 �شالح عبدالرحمن العبديل156

194247القبلةSalah Al - Deen Al - Ayobi46�شالح الدين الأيوبي157

194235عبداهلل ال�شاملSanaa’100�شنعاء158

195274ال�شليبيخاتDuwaihi Bin Rumaih120�شويحي بن رميح159

195281ال�شرةTariq Bin Ziyad70طارق بن زياد160

196262اخلالديةTarabluss8طرابل�س161

196264كيفانAbdul Hameed Abdul Aziz Al - Sane104 عبداحلميد عبدالعزيز ال�شانع162

197256الرو�شةAbdul Rahman Al - Dhakhil23عبدالرحمن الداخل163

197282ال�شويخ ال�شكنيةAbdul Rahman Yousif Al - Bader66 عبدالرحمن يو�شف البدر164

197264كيفانAbdul Aziz Ebrahim Al - Meshl101عبدالعزيز اإبراهيم امل�شعل165

198270الريموكAbdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz10عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز166

199249مدينة الكويتAbdul Aziz Hamad  Al - Sagher150عبدالعزيز حمد ال�شقر167
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199265كيفانAbdul Aziz Abdullah Al - Sarawy53عبدالعزيز عبداهلل ال�شرعاوي168

199277العديليةAbdul Aziz Abdul  Mehsin Al - Rashed 22 عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد169

200260القاد�شيةAbdul Aziz Mohammed Al - Duaij101 عبدالعزيز حممد الدعيج170

200250الفيحاءAbdul Aziz Yousif Al - Mzaini1عبدالعزيز يو�شف املزيني171

201267كيفانAbdul Qader Al - Hussaini30عبدالقادر احل�شيني172

202238عبداهلل ال�شاملAbdul Latif Sulaiman Al - Othman42 عبداللطيف �شليمان العثمان173

202241ال�شرقAbdullah Al - Ahmed750عبداهلل الأحمد174

202261اخلالديةAbdullah Al - Khalaf Al - Saeed70عبداهلل اخللف ال�شعيد175

203فيلكاـــــــAbdullah Al - Khalifa Al - Sabah عبداهلل اخلليفة ال�شباح176

203249مدينة الكويتAbdullah Al - salem350عبداهلل ال�شامل177

204249مدينة الكويتAbdullah Al - Mubarak500عبداهلل املبارك178

205227ال�شاميةAbdullah Al - Mijrin Al - Roomi400 عبداهلل املجرن الرومي179

205277العديليةAbdullah Al - Nouri30عبداهلل النوري180

206229ال�شاميةAbdullah Zakariya Al - Anasri46عبداهلل زكريا الأن�شاري181

206277العديليةAbdullah Mohammed Al - Hajeri101 عبداهلل حممد الهاجري182

206248املرقابAbdul Minem Riyad76عبداملنعم ريا�س183

206280العديليةAbdul Wahab Hussain Al - Qurtas46 عبدالوهاب ح�شني القرطا�س184

207248املرقابOthman Bin Affan82عثمان بن عفان185

207232الدعية Aden67عدن186

208265كيفانArafat51عرفات187

208273النزهةAkkah103عكا188

208267كيفانAukadh36عكاظ189

209245القبلةAli Al - Salem250علي ال�شامل190

209281ال�شرةAli Bin Abi Talib60علي بن اأبي طالب191
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209255الرو�شةAli Sulaiman Abu Khail25علي �شليمان بو كحيل192

210269كيفانAmmar Bin Yasser47عمار بن يا�شر193

210247القبلةOman43ُعمان194

210267كيفانOmar Al - Mukhtar37عمر املختار195

211249مدينة الكويتOmar Bin Al - Khatab64عمر بن اخلطاب196

211268كيفانOmar Bin Abdul Aziz46عمر بن عبدالعزيز197

212254قرطبةOmar Bin Habira130عمر بن هبرية198

212277العديليةAmorria21عمورية199

212276العديليةEsa Abdul Rahman Al - Asousi43عي�شى عبدالرحمن الع�شعو�شي200

213252الفيحاءGarnata8غرناطة201

213262اخلالديةGazza7غزة202

213240الدوحةGhassan20غ�شان203

213245القبلةFahad Al - Salem300فهد ال�شامل204

214284الد�شمةFailaka85فيلكا205

214254قرطبةQurtuba100قرطبة206

214272النزهةQuraiysh101قري�س207

215240الدوحةQussai Bin Kilab40ق�شي بن كالب208

215284الد�شمةKadhma82كاظمة209

215249مدينة الكويتMubarak Al - Kabeer550مبارك الكبري210

216243ال�شرقMohammed Ibn Hagaan 121 حممد بن حقان211

216272النزهةMohammed Bin Hamad Bin La’boun39 حممد بن حمد بن لعبون212

217246القبلةMohammed Thinayyan Al - Ghanim 22 حممد ثنيان الغامن213

217275بنيد القارMohammed Rafie Marafie100حممد رفيع معريف214

217275بنيد القارMohammed Abdul Mehsin Al - Kharafi 68 حممد عبداملح�شن اخلرايف215
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218268كيفانMohammed Abdu44حممد عبده216

218268كيفانMohammed Yousif Al - Adasani43 حممد يو�شف العد�شاين217

219285الد�شمةMarakish72مراك�س218

219237عبداهلل ال�شاملMaan Bin Za’ida29معن بن زائدة219

220265كيفانMina52منى220

220260القاد�شيةMaisaloun38مي�شلون221

220271النزهةNasser Ibrahim Al - Sagabi102نا�شر اإبراهيم ال�شقعبي222

221236عبداهلل ال�شاملNusf Al - Yousif Al - Nuasf20ن�شف اليو�شف الن�شف223

221236عبداهلل ال�شاملHaram Bin Senan25هرم بن �شنان224

221256الرو�شةHisham Bin Abdul Malik22ه�شام بن عبدامللك225

222227ال�شاميةWahran100وهران226

222236عبداهلل ال�شاملYousif Al - Roomi21يو�شف الرومي227

222255الرو�شةYousif Al - Sabeeh30يو�شف ال�شبيح228

223259الرو�شةYousif Al - Adhma61يو�شف العظمة229

223265كيفانYosif Bin Tashqeen40يو�شف بن تا�شقني230

223266كيفانYousif Abdul Aziz Al - Fleaj30يو�شف عبدالعزيز الفليج 231

     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة العاصمة(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 141 -

النبذ التعريفية

- 141 -





مة
ص

عا
 ال

ظة
اف

ح
م

- 143 -

1 - ابن الأثير 1160 م - 1234 م 

- هو عز الدين اأبي الح�شن علي بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير الجزري ولد في جزيرة اإبن عمر 

على حدود تركيا حاليا. 

- موؤرخ اإ�شالمي وحافظ وكاتب عربي. 

- در�س ابن الأثير الحديث والفقه والأ�شول والفرائ�س والمنطق والقراءات، والتاريخ حتى اأ�شبح 

والمتاأخرة، خبيرا  المتقدمة  للتواريخ  به، حافظا  يتعلق  وما  ومعرفته  الحديث  اإماما في حفظ 

باأن�شاب العرب واأيامهم واأْخبارهم، عارًفا بالرجال واأن�شابهم ل �شيما ال�شحابة. 

- �شاحب �شالح الدين الأيوبي في غزواته مما �شهل عليه و�شف المعارك. 

- من اأهم م�شنفاته »الكامل في التاريخ« اتبع فيه منهجاً جديداً وله اأي�شاً »اأ�شد الغابة في معرفة 

ال�شحابة« »وتحفة العجائب وطرفة الغرائب« واخت�شر كتاب الأن�شاب لل�شمعاني. 

- اأقام في المو�شل حتى وفاته. 

2 - ابن الأرقم .... - 675 م 

- هو اأبا عبداهلل عبد مناف بن عبداهلل بن عمرو بن مخزوم. 

- اأحد ال�شابقين الأولين لالإ�شالم واأ�شلم على يد اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه. 

- كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يجتمع بالم�شلمين بعيدا عن الم�شركين في داره وهو على جبل 

اأ�شلم كبار ال�شحابة واأوائل الم�شلمين  ال�شفا ليعلمهم القراآن و�شرائع الإ�شالم وفي هذه الدار 

وتعتبر اأول دار للدعوة اإلى الإ�شالم. 

- �شهد ابن الأرقم بدراً وما بعدها من المعارك ومات بالمدينة وهو ابن ب�شع وثمانين �شنة �شلى 

عليه �شعد بن اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه. 

3 - ابن الهيثم 965 م - 1039 م 

- هو اأبو علي محمد بن الح�شن بن الهيثم الب�شري ولد في الب�شرة واإليها نُ�شب. 

- من اأكبر العلماء العرب في الريا�شيات والب�شريات والهند�شة والطبيعيات والطب (طب العيون) 

والفل�شفة. 

- عا�شر عهد الخالفة الفاطمية. 

- كانت م�شنفاته تبلغ مائتي كتاب ومن اأهمها كتاب المناظر والجامع في اأ�شول الح�شاب ور�شالة في 

ال�شفق وله الكثير من الكتب فيها عر�س ل�شير الكواكب والأجرام ال�شماوية واأبعادها. 

- هو اأول من قال باأن العد�شة المحدبة ترى الأ�شياء اأكبر مما هي عليه واأول من �شرح تركيب العين 

وبين اأجزائها بالر�شوم و�شماها باأ�شمائها واأبطل النظرية اليونانية القائلة باأن الروؤية تح�شل من 

انبعاث �شعاع �شوئي من العين اإلى الج�شم لذلك لقب باأمير النور. 
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- كان �شاحب فكرة ا�شتغالل النيل في جميع حالته اإل اأن اإمكانيات ع�شره حالت دون ذلك. 

- توفي في م�شر. 

4 - ابن بطوطة 1304 م - 1378 م 

- هو محمد بن عبداهلل بن محمد اللواتي عرف بابن بطوطة ولد وتوفي في طنجة. 

- هو رحالة وموؤرخ وقا�شي وفقيه مغربي لقب باأمير الرحالين الم�شلمين. 

- هو الرحالة العربي الذي ق�شى 28 �شنه يجوب الأر�س فقطع في رحالته م�شافة لم يقطعها رحالة 

في الع�شور الو�شطى قدرت بنحو 120.000 كم. 

- ق�شى ثمانية اأعوام في خدمة �شلطان دلهي الذي اأر�شله ل�شفارة ال�شين ثم �شافر اإلى فا�س واأقام 

بها حتى وفاته. 

- و�شف رحالته بكتاب »تحفة النظار وغرائب الأم�شار وعجائب الأ�شفار« عام 1356م وترجم للكثير 

من اللغات. 

- ن�شر له مخت�شر بعنوان »مهذب ابن بطوطة« عام 1934م. 

5 - ابن حزم 384  هـ - 456  هـ 

- هو اأبو محمد علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم الأندل�شي القرطبي اليزيدي ولد في الأندل�س. 

- هو اإمام حافظ فقيه ظاهري ومتكلم واأديب و�شاعر وناقد محلل بل و�شفه البع�س بالفيل�شوف 

ووزير �شيا�شي لبني اأمية. 

- كان كثير التاأليف حتى بلغت موؤلفاته نحو 400 مجلد عالج فيها علوم القراآن والحديث والفقه 

الحمامة«  »طوق  منها  والأدب  واللغة  والمنطق  والأ�شول  والفل�شفة  وال�شيرة  والأن�شاب  والتاريخ 

و»الف�شل في الملل والنحل«. 

- اهتم بعلوم ال�شريعة في موؤلفاته حتى نال منها و�شنف فيها م�شنفات كثيرة معظمها في اأ�شول 

الفقه وفروعه. 

- كان ي�شدر في موؤلفاته عن منهج معرفي وفكري اطماأن اإليه وهو الظاهرية ويراد بها اعتماد الن�س 

من القراآن اأو ال�شنه الثابتة في حدود المعنى الظاهر التي تدل عليه اللغة. 

- في الأدب كان يرى اأن المحبذ من ال�شعر هو ما دعا اإلى �شالح القول والعمل. 

6 - ابن �شينا 980 م - 1037 م 

- هو اأبو علي الح�شين بن عبداهلل بن الح�شن بن �شينا ولد في قرية اأف�شنه ببلخ باأوزبك�شتان حالياً. 

- فيل�شوف وطبيب م�شلم. 
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- در�س العلوم ال�شرعية والعقلية مثل الطب والفل�شفة واأ�شبح حجة في الطب والفلك والريا�شيات 

والفل�شفة ولقب »بالرئي�س«. 

- عالج الأمير نوح بن من�شور و�شفي على يديه. 

بالتعليم وال�شيا�شة وتدبير  باأ�شفهان كما عمل  الدولة  اأ�شبح وزيراً في هرزان وعمل عند عالء   -

�شئون الدولة. 

- اأهم كتبه وموؤلفاته »ال�شفاء« و »القانون« في الطب و »جامع البدائع« في الريا�شيات. 

- توفي في مدينة همدان باإيران حاليا. 

7 - ابن عبا�س 3  ق.هـ -  68  هـ 

- هو عبداهلل بن عبا�س بن عبدالمطلب بن ها�شم ابن عم النبي محمد �شلى اهلل عليه و�شلم حبر 

الأمة وفقيهها واإمام التف�شير. 

- كان متنوع الثقافة و�شامل المعرفة في كل من تف�شير القراآن وتاأويله والفقه والتاريخ ولغة العرب 

واآدابهم ياأتيه النا�س اأفواجاً من اأقطار الإ�شالم لي�شمعوا منه وليتفقهوا عنده. 

- لقب (بالبحر) اإذ اأنه لم يتعود اأن ي�شكت عن اأمر �شئل فيه عنه. 

- كان مقرباً من الر�شول والخلفاء الرا�شدين حتى اأن عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه يحر�س على 

م�شورته في كل اأمر كبير ويلقبه بـ »فتى الكهول« ثم جعله علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه والياً 

على الب�شرة. 

- قراأ �شورة البقرة وف�شرها اآية اآية وحرفا حرفاً. 

- بعث به الإمام علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه اإلى طائفة كبيرة من الخوارج فحاورهم و�شاق 

الحجة ب�شكل يبهر الألباب حتى نه�س منهم ع�شرون األفاً معلنين اقتناعهم. 

- كان يوؤثر ال�شلم على الحرب والرفق على العنف والمنطق على الق�شر. 

- توفي ال�شحابي عبد اهلل بن عبا�س ودفن بالطائف. 

8 - ابن كثير 700 هـ - 774 هـ 

- هو الأمام عماد الدين اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن كثير القر�شي الب�شري الدم�شقي ولد بقرية 

ب�شرى في �شوريا. 

- كان حافظاً ومحدثاً وموؤرخاً. 

- تتلمذ عند ابن غيالن الحنبلي وابن تيمية والحافظ ابن ع�شاكر وغيرهم. 
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وهي  والنهاية«  »البداية  و  للقراآن  تف�شيراً  اأ�شح  ويعتبر  الكريم«  القراآن  »تف�شير  م�شنفاته  اأهم   -

مو�شوعة �شخمة ت�شم التاريخ منذ بداأ الخلق و»اأحاديث الأ�شول« في ال�شنة وعلومها و»الأحكام 

الكبرى« في الفقه واأ�شوله. 

- توفي في دم�شق. 

9 - ابن م�شباح 

- ن�شبة اإلى اأ�شرة كويتية، والمق�شود بالم�شباح هو العابد الذي ي�شبح اهلل ب�شورة دائمة. 

10 - ابن منظور 1232 م - 1311 م 

َويفعي الإفريقي من ن�شل  - هو اأبو الف�شل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأن�شاري الُرّ

رويفع بن ثابت الأن�شاري ولد في �شمال اإفريقيا. 

- عالما باللغة والفقه وموؤرخ خدم بديوان الإن�شاء بالقاهرة وولي ق�شاء طرابل�س وكف ب�شره اآخر 

حياته. 

- له ر�شائل و�شعر واخت�شر كثيراً من الكتب المطولة في الأدب والتاريخ كالأغاني والعقد والذخيرة 

وتاريخ دم�شق وتاريخ بغداد لل�شمعاني والحيوان للجاحظ. 

- جمع مختارات من ال�شعر والطرائف في (نثار الأزهار في الليل والنهار) واأ�شهر كتبه معجمه اللغوي 

المعروف »ل�شان العرب«. 

- توفي في القاهرة. 

11 - ابن هاني 938 م - 973 م 

- هو اأبو القا�شم محمد بن هانئ بن �شعدون الأزدي الأندل�شي (يت�شل ن�شبه بالمهلب بن اأبي �شفرة) 

ولد في ا�شبيلية. 

- كان �شاعراً مطلعا على الفل�شفة فكرهه الجمهور لبع�س اآرائه. 

- طلب الجمهور من اأمير ا�شبيلية اأن يبتعد ابن هانئ مدة فانتقل اإلى �شمال اأفريقيا. 

- �شلك طريق المتنبي فاأكثر من الآراء الفل�شفية والحكمية والثورة على الدهر وتعمد القوافي ال�شاذة 

واللفظ الغريب. 

- عبر في �شعره عن المعتقدات الفاطمية في مدحه فاأعجب به الم�شارقة واعتبروه متنبي الغرب. 

- له ديوان كبير مطبوع. 

- توفي في برقه بليبيا. 
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12 - ا�شبيلية 

- مدينة تقع في جنوب غرب اأ�شبانيا. 

- فتحت على يد العرب عام 712م. 

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

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. 

13 - الأزد 

- هي قبيلة عربية تنتمي لكهالن من �شباأ من القحطانية كانوا ي�شكنون ماأرب على �شفاف �شد ماأرب 

ال�شهير وكانت هذه الأر�س من اأخ�شب اأرا�شي اليمن واأثراها واأف�شحها. 

- هجروا اليمن بعد حادثة �شيل العرم وت�شدع �شد ماأرب وانق�شمت القبائل التي تنت�شب اإلى الأزد 

اإلى �شت وع�شرون قبيلة منهم زهران وغامد والدوا�شر والأو�س والخزرج. 

- بلغ الأزد من المجد قمته وحفظ التاريخ ذكرهم ودون مجدهم فهم اأ�شحاب الجنتين في مملكة 

�شباأ وهم �شادة العرب وملوكها بعد نزوحهم من اليمن وهم اأول القبائل العربية اإيمانا بمحمد 

�شلى اهلل عليه و�شلم. 

- من قبيلة الأزد المهلب بن اأبي �شفرة واأم الموؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية و�شعد بن عبادة 

ومعاذ بن جبل وعبداهلل بن رواحة والفراهيدي وبن حيان وغيرهم. 

14 - الأزهر

- الجامع الأزهر من اأهم الم�شاجد في م�شر واأ�شهرها في العالم الإ�شالمي يقع في ميدان الح�شين 

بالقاهرة. 

اأ�ش�س مدينة  بعدما  975م  ال�شقلى عام  اأن�شاأه جوهر  األف عام  اأكثر من  - هو جامع وجامعة منذ 

القاهرة، ويعتبر اأول جامع اأن�شئ فيها. 

- يعتبر اأقدم اأثر فاطمي قائم في م�شر وا�شتغرق بناءه عامين والراجح اأن الفاطميين �شموه بالأزهر 

تيمناً بفاطمة الزهراء بنت الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم واإ�شادة بذكراها. 

- كانت الدرا�شة فيه بالمجان ويعتبر الأزهر اأقدم جامعة اإ�شالمية في العالم. 

15 - الأمدي ... - 987 م 

- هو اأبو القا�شم الح�شن بن ب�شر بن يحيى الأمدي ولد في الب�شرة. 

- اأديب ونحوي وناقد كتب للكبراء والق�شاة ببغداد والب�شرة وهو كثير الرواية ح�شن التذوق. 

- تلقى العلم بالكوفة على يد علي بن �شليمان الأخف�س واأبو بكر بن دريد ثم طلب العلم ببغداد. 
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- األف في اللغة والنقد كتبا تدل على ولعه بال�شعر. 

- له كتاب »الموازنة بين الطائيين« الذي ا�شتهر به و وازن فيه بين اأ�شعار اأبي تمام والبحتري. 

- توفي في الب�شرة. 

16 - الأنباري 1119  م - 1181 م 

- هو عبدالرحمن بن اأبي الوفاء الأنباري الملقب بـ »كمال الدين«. 

- عالم لغوي ونحوي �شهير. 

- تفقه على مذهب ال�شافعي على يد اأبي من�شور الرزاز. 

- اأخذ الحديث عن اأبيه محمد بن عبيد اهلل وخاله ابن الخطيب الأنباري. 

- تولى التدري�س في المدر�شة النظامية. 

- انقطع في اآخر حياته عن الدنيا في بيته من�شغاًل بالتعليم والعبادة والتاأليف. 

- بلغت موؤلفاته 180 موؤلفاً اأ�شهرها »البيان في غريب اإعراب القراآن« و »اأ�شرار العربية« و »نزهة 

الألباء في طبقات الأدباء«. 

17 - الإدري�شي 1100 م - 1166 م 

- هو اأبو عبداهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن اإدري�س ال�شريفي اأو ال�شريف الإدري�شي عالم 

عربي ينتهي ن�شبه اإلى الح�شن بن علي من هنا جاء لقبه بال�شريف لن�شبه لر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم ولد في �شبته في المغرب العربي. 

- لقب بال�شقلي لنه اتخذ جزيرة �شقلية مكاناً له بعد �شقوط الدولة الإ�شالمية، ولقب ب�شطرابون 

العرب ن�شبة للجغرافي الإغريقي الكبير �شطرابون. 

- اأحد كبار الجغرافيين في التاريخ وموؤ�ش�شين علم الجغرافيا، كما اأنه كتب في التاريخ، والأدب، 

وال�شعر، والنبات. 

- در�س الفل�شفة، والطب، والنجوم، في قرطبة. 

- �شنع كرة فلكية من الف�شة وخريطة للعالم حفرت على ا�شطوانة من الف�شة الخال�شة. 

على  اعتمد  لالأر�س  و�شف  وفيه  الآفــاق«  اختراق  في  الم�شتاق  »نزهة  كتاب  م�شنفاته  اأهم  من   -

م�شاهداته الخا�شة وعلى تقارير نفر من الأذكياء. 

- له كتاب في ال�شيدلة »الجامع ل�شفات اأ�شتات النبات ». 

18 - الإ�شكندرية 

بعد  واأكبر مدنها  الثانية لم�شر  العا�شمة  وتعتبر  المتو�شط  الأبي�س  البحر  با�شم عرو�س  ت�شتهر   -

العا�شمة القاهرة، وبها اأكبر ميناء في م�شر وهو ميناء الإ�شكندرية. 
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331ق.م  اإلى الإ�شكندر الأكبر موؤ�ش�س مدينة الإ�شكندرية بم�شر عام  - �شميت بالإ�شكندرية ن�شبة 

كمدينة يونانية. 

- �شهدت مدينة الإ�شكندرية في عهد الخديوي اإ�شماعيل اهتماماً كبيراً فاأن�شاأ بها ال�شوارع والأحياء 

اإنارتها وو�شعت �شبكة لل�شرف ال�شحي وت�شريف مياه الأمطار كما في مدينة  الجديدة وتمت 

نيويورك اآنذاك. 

- اعتبرت مدينة الإ�شكندرية غنية ومتنوعة الثقافات كما يوجد بها اآثار لمدن فرعونية واإغريقية 

قديمة. 

اأكبر ميناء بحري في م�شر هو  - ت�شم الإ�شكندرية بين طياتها الكثير من المعالم المميزة، منها 

ميناء الإ�شكندرية وت�شم اأي�ًشا مكتبة الإ�شكندرية الجديدة التي تت�شع لأكثر من 8 ماليين كتاب، 

كما ت�شم العديد من المتاحف والمواقع الأثرية مثل منارة الإ�شكندرية والتي اعتبرت من عجائب 

الدنيا ال�شبع وقلعة قايتباي وعمود ال�شواري وغيرها. 

19 - الإمام الح�شن بن علي بن اأبي طالب 3 هـ - 50 هـ 

- هو اأبو محمد الح�شن بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنهم �شبط (حفيد) النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم واأول ولد لأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء ر�شى اهلل عنهما ولد في 

المدينة المنورة. 

- كان اأ�شبه النا�س بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- ات�شف بمكارم الأخالق و�شدق الل�شان و�شلب الباأ�س واإعطاء ال�شائل وح�شن الخلق والترحم على 

الجار ون�شرة ال�شعيف ومن اأهم �شفاته ال�شبر والحلم فال يرد على من ي�شبه اأو يوؤذيه. 

- ا�شتلم الحكم بعد والده لمدة 8 �شهور فقط وتنازل عن الخالفة لمعاوية وذلك لإنهاء الفتنه واإراقة 

الدماء. 

- �شارك في فتح �شمال اأفريقيا وطبر�شتان. 

- وقف مع اأبيه علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجه في موقعة الجمل و�شفين وحروبه �شد الخوارج. 

- كان من األقابه زكي اأهل البيت وكريمه لأنه كان محباً للخير وم�شاعدة الفقراء حتى اأنه ق�شم كل 

ما يملكه ن�شفين 3 مرات في حياته. 

- كان يحبه جده ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حباً جماً وكثيراً ما يحمله على كتفه ويقول »اللهم 

اأني اأحبه فاأحبه« ويقول اأي�شاً »الح�شن والح�شين �شيدا اأهل الجنة«. 

- توفي في المدينة المنورة ودفن في البقيع. 
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20 - الإمام الح�شين بن علي بن اأبي طالب 4 هـ - 61 هـ 

- هو اأبو عبداهلل الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنهم �شبط (حفيد) النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم والإبن الثاني لأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء ر�شى اهلل عنهما 

ولد في المدينة المنورة. 

- اأم�شى الح�شين بن علي ر�شي اهلل عنهما مع النبي ما يناهز 6 �شنوات اأخذ منه العلم وتعلم على 

يد اأبيه علي بن اأبي طالب. 

- ات�شف بمكارم الأخالق و�شدق الل�شان و كان عابداً، زاهداً، عالماً، �شجاعاً وحكيماً و�شخياً كان 

الإمام الح�شين في طليعة الجي�س الذي �شار لفتح طبر�شتان بقيادة �شعد بن اأبي وقا�س وقاتل 

في موقعة الجمل كما قاتل معاوية وجي�شه في موقعة �شفين وقاتل الخوارج وتنقل مع جيو�س 

الم�شلمين لفتح اأفريقيا وغزو جرجان وق�شطنطينية. 

- كان يحبه جده ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حباً جماً وقال عنه »الح�شن والح�شين �شيدا اأهل 

الجنة« و »اإن الح�شن والح�شين هما ريحانتاي من الدنيا« وقال: »ح�شين مني واأنا منه اأحب اهلل 

من اأحب ح�شيناً، الح�شن والح�شين من الأ�شباط«. 

- ا�شت�شهد في كربالء ودفن فيها. 

21 - البارودي 1839 م - 1904 م 

اأ�شل  من  لأبوين  بالقاهرة  ولد  البارودي  عبداهلل  بن  ح�شين  ح�شن  بن  با�شا  �شامي  محمود  هو   -

�شرك�شي من �شاللة المماليك. 

العربية �شكاًل وم�شموناً،  الق�شيدة  الذي جّدد في  الحديث  العربي  ال�شعر  البارودي رائد  يعتبر   -

واعترف له بذلك موؤرخو الأدب ونقاده ومنهم الأ�شتاذ عبا�س محمود العقاد، ولقب با�شم فار�س 

ال�شيف والقلم. 

- تخرج من المدر�شة المفروزة عام 1855م برتبة »با�شجاوي�س« ولم ي�شتطع ا�شتكمال درا�شته العليا، 

والتحق بالجي�س ال�شلطاني. 

اإتقان  اإقامته هناك من  اأثناء  اإلى الأ�شتانة عام 1857م وتمكن في  - عمل بوزارة الخارجية وذهب 

التركية والفار�شية ومطالعة اآدابهما، وحفظ كثيًرا من اأ�شعارهما. 

- عاد اإلى م�شر عام 1863م وُعين قائداً لكتيبتين من الفر�شان وا�شترك في اإخماد ثورة جزيرة كريت 

عام 1868م وهو اأحد اأبطال ثورة عام 1881م �شد الخديوي توفيق مع اأحمد عرابي واأ�شندت اإليه 

رئا�شة الوزارة الوطنية في عام 1882م. 

- نفي اإلى جزيرة �شرنديب (�شريالنكا) مع زعماء الثورة العرابية عام 1882م. 

- عاد اإلى م�شر عام 1899م للعالج بعد اأن ا�شتد به المر�س. 
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- له ديوان �شعر في جزئين ومجموعة �شعرية ت�شمى مختارات البارودي ومختارات من النثر ت�شمى 

قيد الأوابد. 

22 - البخاري 194 هـ - 256 هـ 

- هو محمد بن اإ�شماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، وقيل بذدزبه، وهي لفظة بُخارية، معناها 

الزراع واأ�شله من الأوزبك من مدينة بخارى في اأوزبك�شتان. 

- وهو الحافظ واإمام اأهل الحديث في زمانه. 

- الوا�شع الحقيقي لعلم الحديث حيث بداأ حفظ الحديث وهو في العا�شرة من عمره ولما بلغ �شتة 

ع�شرة �شنه كان قد حفظ منه الكثير. 

- تنقل بين ال�شام وم�شر والحجاز والعراق طلباً لرواة وحفاّظ الحديث وميز بين الحديث ال�شحيح 

وال�شعيف بف�شل معرفته الوافية بتاريخ الرجال ومذاهبهم الدينية وال�شيا�شية. 

واأيامه  و�شنته  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  حديث  من  الم�شند  ال�شحيح«  »الجامع  كتبه  اأهم   -

والمعروف »ب�شحيح البخاري« وعدد اأحاديث الكتاب 7275 حديثاً وا�شترط اأن يكون معا�شراً لمن 

يروي عنه واأن ي�شمع الحديث منه ومن كتبه اأي�شاً »التاريخ الكبير« وهو في التراجم ورتب فيه 

اأ�شماء رواة الحديث. 

23 - البهاء زهير 1185 م - 1258 م 

- هو اأبو الف�شل زهير بن محمد بن علي المهلبي المعروف ببهاء الدين ينتهي، بن�شبه اإلى المهلب 

بن اأبي �شفرة، ولد بوادي نخلة بالقرب من مكة. 

- �شاعر عا�س في نهاية حكم الأيوبيين لم�شر. 

- كان مقرباً من الملك ال�شالح نجم الدين اأيوب اآخر حكام م�شر وال�شام والحجاز واليمن وجعله من 

خوا�س كّتابه وظلَّ حظّيا عنده اإلى اأن مات ال�شالح فانقطع زهير في داره اإلى اأن توفي بم�شر. 

- ا�شتهر ب�شعره ومعظمه في الغزل ويت�شم بالرقة والعذوبة والدعابة. 

24 - التلم�شاني 1213 م - 1291 م

- هو �شليمان بن علي بن عبداهلل بن علي الكومي التلم�شاني عفيف الدين. 

- من �شعراء الع�شر الأندل�شي. 

- �شاعر كومي الأ�شل (من قبيلة كومة) تنقل في بالد الروم، حتى و�شل م�شر واأقام فيها، واأنجب ابنه 

ال�شاعر الم�شهور �شم�س الدين التلم�شاني المعروف بال�شاب الظريف وهو اأ�شعر منه. 

- كان يت�شوف ويتكلم على ا�شطالح (القوم) يتبع طريقة ابن العربي في اأقواله واأفعاله. 
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- �شنف كتباً كثيرة، منها »�شرح الف�شو�س« لبن عربي، وكتاب في »العرو�س« وغيره. 

- يعد العفيف التلم�شاني - كما كان ينادى - من ال�شوفية الذين اأثاروا الجدل، ودخلوا في معارك 

فكرية، وفل�شفية، انتهت باتهامه بالكفر والزندقة، وباأنه من اأتباع ابن عربي، ومن القائلين بوحدة 

الوجود. 

- لكن التلم�شاني كان رغم جميع اتهامات خ�شومه �شاعراً كبيراً، وكان له �شعر غزلي ي�شرحه �شرحاً 

�شوفياً على طريقته، ولكن حتى هذا ال�شعر لم ي�شلم من نقد علماء ع�شره، الناقمين عليه ولم 

يترك التلم�شاني �شعراً كثيراً عقب وفاته، اللهم بع�س المقاطع ال�شعرية المتناثرة هنا وهناك، اأو 

الأبيات مجموعة في (ديوان). 

25 - الثعالبي 961 م - 1038 م 

- هو اأبو من�شور عبدالملك بن محمد بن اإ�شماعيل الثعالبي ولد بني�شابور. 

الكلمات  لمعاني  وتبيانه  وامتاز في ح�شره  والأدب  النحو  ولغوي ف�شيح و�شلع في  اأديب عربي   -

والم�شطلحات. 

- لقب بالثعالبي لأنه كان فّراء يخيط جلود الثعالب ويعملها. 

- عرف بحافظ ني�شابور ولقب بجاحظ زمانه. 

- حياته مجهولة ولكن موؤلفاته في اللغة والأدب والأخبار وال�شعر كثيرة. 

- عالج في كتبه طرائف ومختارات ومن اأهم هذه الكتب »يتيمة الدهر في �شعراء اأهل الع�شر« الذي 

ترجم فيه ل�شعراء القرن الخام�س واحتذاه الموؤرخون فيما بعد في تق�شيمه ومنهجه. 

- من كتبه »فقه اللغة« و»ثمار القلوب في الم�شاف والمن�شوب« و»خا�س الخا�س« و»اأح�شن ما �شمعت 

في الأدب«. 

- توفي في ني�شابور. 

26 - الجاحظ 775 م - 868 م 

- هو اأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الب�شري ولد وتوفي في الب�شرة. 

يو�شف  واأبو  الأحمر  الأ�شمعي وخلف  كل من  يد  وتتلمذ على  العبا�شي  الع�شر  اأديب عربي في   -

القا�شي والأخف�س. 

- لقب بالجاحظ لجحوظ في عينيه. 

- مات اأبوه وهو �شغير فا�شطر اإلى احتراف بيع الخبز وال�شمك اإلى جانب موا�شلة التعلم في الكّتاب 

والم�شجد. 

- تولى ديوان الر�شائل في عهد الماأمون. 
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والفار�شية  الهندية  مثل  واأجنبية  والأخبار،  والأدب  اللغة  مثل  ع�شره  من  عربية  بمعارف  اأحاط   -

واليونانية. 

- تك�شف كتاباته عن ات�شاعاً في الرواية وقدرة على التمييز وبراعة في الو�شف الح�شي والنف�شي 

وميال اإلى الفكاهة. 

- اأ�شهر كتبه »الحيوان« و»البيان والتبيين« و»البخالء«. 

- مات الجاحظ مدفونا بالكتب وذلك عندما كان جال�شا في مكتبته يطالع بع�س الكتب المحببة اإليه، 

فوقع عليه �شفاً من الكتب اأردته ميتاً. 

27 - الجزائر 

- ن�شبة اإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية وهي دولة عربية اإ�شالمية تقع في �شمال 

اأفريقيا. 

- اإ�شتقلت في 1962/7/5م بعد ثورة على ال�شتعمار الفرن�شي و�شميت بعد ذلك ببلد »المليون �شهيد« 

وعا�شمتها الجزائر. 

- اأطلق الفرن�شيون علي الدولة كلها الجزائر عام 1893م. 

- هي ع�شو موؤ�ش�س في اتحاد المغرب العربي وفي العديد من الموؤ�ش�شات العربية والإقليمية. 

- تعد الجزائر ثاني اأكبر بلد اأفريقي من حيث الم�شاحة بعد ال�شودان وثاني اأغنى دول اأفريقيا. 

- تنق�شم الجزائر اإلى 48 ولية وتتباين في ت�شاري�شها بين ال�شريط ال�شاحلي الخ�شب وزوج جبال 

الأطل�س المتوازي وال�شحراء الوا�شعة من الجنوب كما ت�شهد في الوقت الحالي تقدماً كبيراً في 

العديد من المجالت القت�شادية والتنموية. 

28 - الجهاد

- المق�شود بالجهاد هو القتال في �شبيل اهلل وما يتعلق باأحكامه. 

- تعريف الجهاد �شرعا: هو بذل الجهد والطاقة والم�شقة للقتال في �شبيل اهلل، وفي اللغة: ماأخوذ 

من الجهد والتعب وهو بذل الجهد والتعب لنيل مرغوب فيه اأو دفع مرغوب عنه. 

- تتعدد اأنواع الجهاد فمنه جهاد النف�س والفقر والمر�س والجهل وال�شيطان والجهاد في �شبيل ن�شر 

الإ�شالم والدفاع عن الوطن. 

29 - الحاكة

- الحاكة جماعة من الح�شاوية �شكنوا المنطقة كانوا يحيكون العباءات الن�شائية والرجالية. 
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30 - الخليل بن اأحمد 718 م - 789 م 

- هو اأبو عبدالرحمن الخليل بن اأحمد الفراهيدي الب�شري عربي الن�شب من الأزد ولد في ُعمان. 

الب�شرية  المدر�شة  علماء  اأهم  من  ويعد  »العين«  وهو  معجم  اأول  ووا�شع  العرو�س  علم  موؤ�ش�س   -

وتن�شب له كتب »معاني الحروف«. 

- در�س اللغة والقراآن والحديث. 

الحرف  تحت  �شغيرة  ياء  والك�شرة  مائلة  �شغيرة  األفاً  الفتحة  الحركات فجعل  ر�شم  بتغيير  قام   -

وال�شمة واو �شغيرة فوقه واإذا كان الحرف منوناً كرر الحركة، وو�شع �شينا غير منقوطة للتعبير 

عن ال�شدة وو�شع راأ�س عين للتدليل على وجود الهمزة وغيرها من الحركات كال�شكون وهمزة 

الو�شل، وبهذا يكون النظام الذي اتخذه قريباً هو نواة النظام المتبع اليوم. 

- ومن اأ�شهر كتبه »الإيقاع« و »العرو�س« و »ال�شواهد« وغيرها. 

- من تالمذته �شيبويه والأ�شمعي والك�شائي. 

31 - الد�شمة

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

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

- بني فيها اأول مطار مدني. 

- �شكنها المطران والر�شايدة والعوازم والح�شاوية. 

32 - الدعية 

- ن�شبة اإلى اأول من �شكن منطقة الدعية وهو ال�شيخ دعيج ال�شلمان ال�شباح الذي كان قائداً للجي�س 

في معركة حم�س عام 1919م. 

33 - الدوحة 

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

قطر على �شاطئ الخليج العربي. 

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

34 - الرائد 

- الرائد في اللغة هو من يتقدم القوم ويب�شر لهم الكالأ وم�شاقط الغيث والجي�س، وفي ال�شرطة هي 

رتبة فوق النقيب ودون المقدم وجمعها رّواد. 
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35 - الرافعي 1880 م - 1937 م 

- هو م�شطفى �شادق بن عبد الرزاق بن �شعيد بن اأحمد بن عبد القادر الرافعي من عائلة الرافعي 

اأ�شله من طرابل�س بلبنان ولد في م�شر. 

- اأ�شيب بالتيفوئيد وهو في المرحلة الإبتدائية ت�شبب في اأ�شابته بال�شمم ولم يح�شل من التعليم 

�شوى ال�شهادة الإبتدائية. 

- هو اأديب و�شاعر بداأ حياته الأدبية �شاعراً في مدر�شة الأديب البارودي كما و�شفه المنفلوطي باأنه 

من �شعراء المعاني كاأبي تمام. 

- كتب عدة كتب في النثر ال�شعري مثل »حديث القمر« و »الم�شاكين« كما بين اآراءه في الأدب القديم 

في كتابيه »تاريخ اآداب العرب« و »اإعجاز القراآن«. 

- يعتبر ممثاًل للمدر�شة القديمة ودارت بينه وبين المجددين معارك نقدية حاميه كتب فيها »تحت 

راية القراآن« رداً على كتاب »ال�شعر الجاهلي« لطه ح�شين. 

36 - الرباط 

- ن�شبة اإلى عا�شمة المملكة المغربية وميناء على المحيط الأطلنطي عند م�شب نهر اأبو الرقراق. 

- تاأ�ش�شت في عهد المرابطين كح�شن مربطا اأي ح�شن حماية وفي عهد عبد الموؤمن ال�شلطان 

الموحد في القرن 12 ميالدي تم تحويل (الح�شن) اإلى ق�شبة مح�شنة لحماية جيو�شه التي كانت 

تنطلق في حمالت جهادية �شوب الأندل�س. 

- اختارها الفرن�شيون مركزا اإداريا للمغرب عام 1912م. 

اإليها المجاهدون والرباط عبارة عن مباني ذات  ياأوي  الع�شكرية  المباني  الرباط تعني نوع من   -

تخطيط م�شتطيل مزود باأبراج في الأركان، وكانت الأربطة منت�شرة في �شدر الإ�شالم وبخا�شة 

في �شمال اإفريقيا. 

37 - الر�شيد 148 هـ - 193 هـ 

- هو هارون بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العبا�س ولد في مدينة الري. 

- هو الخليفه العبا�شي الخام�س ويعتبر من اأ�شهر الخلفاء العبا�شيين. 

- تمت البيعة للر�شيد للخالفه في عام 170هـ بعد وفاة اأخيه الهادي. 

- اأن�شاأ بيت الحكمة في بغداد وزودها باأعداد كبيرة من الكتب والموؤلفات وكانت ت�شم غرفا عديدة 

تمتد بينها اأروقه طويلة وخ�ش�شت بع�شها للكتب واأخرى للمحا�شرات. 

- كان الر�شيد يميل اإلى اأهل الأدب والفقه والعلم وفي عهده برع الم�شلمون في كافة ميادين الطب 

والهند�شة والفنون. 
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- اإ�شتهر الر�شيد قبل الخالفة بحربه �شد الروم والتي ا�شتمرت بعد توليه الخالفة واأمام �شربات 

الر�شيد المتالحقة عقد الروم �شلحا مع الر�شيد مقابل دفع الجزية في عام 181هـ. 

- خرج اإلى خرا�شان لإخماد بع�س الفتن والثورات وتوفي في مدينة طو�س بعد اأن ا�شتد به المر�س. 

38 - 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. 

39 - الرو�شتين

- ن�شبة اإلى حقل الرو�شتين الذي يعتبر من اأهم حقول المياه العذبة في دولة الكويت. 

- تم اكت�شافه بال�شدفة عام 1960م عند �شق طريق الكويت العبدلي. 

- هو اأكبر مخزون للمياه في الكويت واأقدم الحقول المائية التي تتميز بخوا�س معدنية حيث اأن 

مياهه تطابق ال�شتراطات والموا�شفات العالمية لمنظمة ال�شحة العالمية للمياه المعدنية. 

والأ�شا�شي  الأول  الدافع  الأحمد  جابر  ال�شيخ  الراحل  البالد  لأمير  الإقت�شادية  النظره  كانت   -

لال�شتفادة التجارية من هذا الحقل من خالل تاأ�شي�س �شركة تعبئة مياه الرو�شتين. 

40 - الزبداني 

- هي مدينة �شورية وتعتبر اأحد اأعرق واأقدم واأ�شهر الم�شايف العربية. 

- تمتد في �شفوح الجبال وت�شرف على �شهل رائع اإ�شمه الزبداني. 

- الإ�شم اأ�شله اآرامي (�شرياني) والمفرد منها (زبد) ومعناه اللب اأولب الخير. 

- تاريخ الزبداني قديم يترافق مع تاريخ مدينة دم�شق وقد ا�شتوطن الإن�شان هذه المنطقة لكثرة 

خيراتها ووفرة مياهها ولقد كانت لها اأهمية كطريق تجاري بين المدينتين التاريخيتين دم�شق 

وبعلبك وطريق ع�شكري للفتوحات والحروب. 

41 - الزهراء 14 ق.هـ - 11 هـ 

- هي فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبداهلل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من قري�س ولدت في 

مكة. 
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- 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. 

اأبيها«  و»اأم  زهرية  بحمرة  م�شربة  اللون  بي�شاء  كانت  لأنها  »الزهراء«  منها  كثيرة  باألقاب  لقبت   -

لوقوفها اإلى جانب اأبيها لتقدم له العون عو�شاً عن اأمها وزوجته بعد وفاتها و»الحوراء« 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. 

- توفيت في المدينة المنورة. 

42 - ال�شرة

- �شميت بال�شرة ب�شبب وقوع تل ي�شبه الجبل م�شتدير ي�شبة �شره البطن. 

43 - ال�شالم 

- معناها لغوياً الأمان وال�شلح وهي التحية عند الم�شلمين، ويرجع الإ�شم اإلى عودة ال�شالم لدولة 

الكويت بعد تحريرها من الغزو العراقي الغا�شم عام 1991م. 

44 - ال�شور 

- ن�شبة اإلى �شور الكويت الثالث الذي �ُشيد حول مدينة الكويت في عهد ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح 

الحاكم التا�شع عام 1920م، وذلك بعد هزيمة الكويت في معركة حم�س. 

- يحتوي ال�شور على خم�س بوابات تعرف با�شم دروازة وهي بوابة الجهراء وبوابة البريع�شي وال�شعب 

وبوابة ال�شامية وبوابة د�شمان وبوابة المق�شب و26 برجا يعرف باإ�شم الغولة. 

- يبلغ طول ال�شور 7 كم ويمتد بارتفاع 4م. 

- ُهدم ال�شور في عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم الحاكم الحادي ع�شر عام 1957م مع الإبقاء على 

بواباته. 
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45 - ال�شوي�س 

- ن�شبة اإلى قناة ال�شوي�س وهي قناة مائية تقع غرب �شبة جزيرة �شيناء في م�شر وهي عبارة عن ممر 

مالحي طوله 163 كم بين بور�شعيد على البحر الأبي�س المتو�شط وال�شوي�س على البحر الأحمر. 

- تمكن الفرن�شيون من اإقناع حاكم م�شر محمد �شعيد با�شا عام 1854م باأهمية حفر القناة لت�شمح 

بمرور ال�شفن القادمة من دول المتو�شط واأوربا اإلى اآ�شيا دون �شلوك طريق راأ�س الرجاء ال�شالح 

الطويل حول اإفريقيا وذلك بعقد اإمتياز مدته 99 �شنة من تاريخ فتح القناة. 

- ا�شتغرق بناء قناة ال�شوي�س 10 �شنوات وتم افتتاحها في عهد الخديوي اإ�شماعيل عام 1869م. 

نقل  يعني  والتاأميم  1956م  الم�شري جمال عبدالنا�شر عام  الرئي�س  ذلك في عهد  بعد  تاأممت   -

الملكية من الحكومة البريطانية اإلى الحكومة الم�شرية مقابل تعوي�شات تمنح لالأجانب. 

- كان تاأميم قناة ال�شوي�س �شبباً للعدوان الثالثي الذي قامت به بريطانيا وفرن�شا والكيان ال�شهيوني 

على م�شر. 

46 - ال�شابي 1909 م - 1934 م 

- هو اأبو القا�شم بن محمد بن اأبي القا�شم ال�شابي ولد في بلدة ال�شابة في تون�س. 

- �شاعر تون�شي من الع�شر الحديث. 

اأ�شول العربية ومبادئ العلوم بداأ في الكتاتيب ثم التحق بجامع الزيتونة ثم التحق  - علمه والده 

بمدر�شة الحقوق التون�شية. 

- له ديوان اأغاني الحياة واأ�شهر ق�شائده »اإرادة الحياة« والتي مطلعها :

ال�����ق�����در ي���������ش����ت����ج����ي����ب  اأن  ف������اب������د  ال������ح������ي������اة  اأراد  ي��������وم��������ًا  ال�����������ش�����ع�����ب  اإذا 

- اأ�شيب بداء القلب الذي اأودى بحياته. 

47 - 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«  »اأكــوات  بال�شــامية  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. 
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48 - ال�شريف الر�شي 970 م - 1016 م

- هو اأبو الح�شن محمد بن الح�شين بن مو�شى الر�شي العلوي الح�شيني المو�شوي ولد في مدينة 

بغداد. 

- اأحد �شعراء الع�شر العبا�شي، واأحد علماء ع�شره في الدين واللغة والأدب، يقول عنه القدماء اأنه 

كان اأ�شعر قري�س. 

- لقب ال�شريف الر�شي بهذا اللقب لأنه كان نقيباً لالأ�شراف، وينتهي ن�شبه اإلى الح�شين بن علي ابن 

اأبي طالب، كما كان نقيب الطالبين ن�شبة اإلى اآل طالب المطالبين بالخالفة كما لقب بال�شريف 

الجليل واأي�شا ال�شريف الأّجل. 

- در�س اللغة والحديث والفقه والأدب وكان �شاعراً نظم المدح والفتخار والرثاء. 

- اأهم موؤلفاته الأدبية التي جمعها »نهج البالغة« وهو كتاب جمع فيه خطب وحكم وكتب علي بن اأبي 

طالب كرم اهلل وجهه و»مجازات الآثار النبوية« و »تلخي�س البيان في مجازات القراآن« وغيرهم. 

- توفي في بغداد. 

49 - ال�شهباء 

- ن�شبة اإلى لقب مدينة حلب في �شورية ولقبت بال�شهباء لبيا�س حجارتها. 

- كانت مدينة حلب ال�شهباء عا�شمة لأقوى دولة اآمورية برزت في القرن الثامن ع�شر قبل الميالد. 

- تم فتحها من قبل الدولة الإ�شالمية عام 636م. 

الدولة  والمعماري في عهد  والعلمي  الثقافي  الإزدهــار  ال�شهباء مرحلة من  - �شهدت مدينة حلب 

الحمدانية التي اأ�ش�شها �شيف الدولة عام 944م. 

- ت�شتهر بم�شاجدها وكنائ�شها وبواباتها واأ�شواقها. 

والمتنبي  الحمداني  فرا�س  واأبو  المعري  العالء  واأبو  البحتري  المدينة  بهذه  ارتبطوا  من  اأ�شهر   -

والفارابي واإبن خالويه. 

- اختارتها منظمة اليون�شكو الدولية كواحدة من معالم التراث العالمي نظراً لتنوع اآثارها القديمة 

الثقافة  عا�شمة  لتكون  المدينة  اختيار  تم  كما  المدينة  حكمت  التي  الح�شارات  خلفتها  التي 

الإ�شالمية لعام 2007م. 

50 - ال�شهداء

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

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

�شبيل تحرير دولة الكويت. 
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51 - ال�شويخ

- �شميت بهذا ال�شم لأنه كان فيها ميناء �شغير، يحر�شه رجال يتزعمهم رئي�س عليهم يدعى دعيج 

وهو من اأ�شماء ال�شيوخ في الكويت، فكان يلقب بـ (ال�شويخ) ب�شيغة الت�شغير. 

52 - ال�شيباني 

- ن�شبة اإلى المثنى بن حارثة بن �شلمه ال�شيباني الوائلي. 

- قائد عربي ا�شتهر برجاحة عقله واإدارته المتميزة في المعارك وكان الم�شهور عنه باأنه من اأ�شراف 

قبيلته و�شيخ حربها. 

- اأ�شلم �شنة ت�شع للهجرة مع وفد من قومه. 

- كان �شهماً �شجاعاً وح�شن الراأي �شهد معركة البويب وهي اأول معركة فا�شلة بين الم�شلمين والفر�س 

وت�شمى اأي�شاً بيوم الأع�شار لأنه وجد من الم�شلمين مائة رجل قتل كل منهم ع�شرة من الفر�س. 

- توفي قبل معركة القاد�شية. 

53 - ال�شالحية 

- ن�شبة اإلى المال �شالح محمد العنزي �شكرتير ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح الحاكم العا�شر لدولة 

الكويت وكذلك لوقوع م�شجد المال �شالح في ذلك ال�شارع. 

54 - الطبري 838 هـ - 923 هـ 

- هو اأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ال�شهير بالطبري ولد في بالد طبر�شتان. 

- موؤرخ ومف�شر وفقيه م�شلم �شاحب اأكبر كتابين للتف�شير والتاريخ ويعتبر اأكبر علماء الإ�شالم تاأليفاً 

وت�شنيفاً. 

- اأكثر الترحال لطلب العلم وتعلم الفقه في بغداد والمغازي وال�شير في الكوفة و�شافر اإلى بيروت 

وم�شر لطلب العلم. 

- كان اإمام ع�شره بغير منازع حتى قيل عنه اأنه كالقارئ ل يعرف اإل القراآن وكالمحدث ل يعرف اإل 

الحديث وكالفقيه ل يعرف اإل الفقه وكالنحوي ل يعرف اإل النحو. 

- ظل اأربعين عاماً يكتب كل يوم اأربعين ورقة قا�شداً بذلك وجه اهلل بما ينفع الإ�شالم. 

»تاريخ  و  والملوك«  الأمــم  »تاريخ  و  القراآن«  تف�شير  في  البيان  »جامع  مثل  عظيمة  موؤلفات  له   -

الطبري« وغيرهم. 

55 - العربي

- �شمي ب�شارع العربي ن�شبة اإلى النادي العربي الذي يطل على ال�شارع. 
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- هو نادي ريا�شي كويتي تاأ�ش�س عام 1960م وهو من الأندية الكبيرة في الكويت وقد حاز على عدة 

بطولت. 

56 - العروبة

- تعني في اللغة جملة خ�شائ�س الجن�س العربي ومزاياه، والعرب اأمة من النا�س �شامية الأ�شل كان 

من�شوؤها �شبه الجزيرة العربية. 

57 - الفرات 

- ن�شبه اإلى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر في �شوريا والعراق ويعتبر اأحد الأنهار الكبرى في 

جنوب غرب اآ�شيا. 

- معنى الفرات لغويا الماء الكثير العذوبة وكان ي�شمى من قبل ال�شعوب المنطقة بالنهر الكبير. 

- ويعتبر نهر الفرات الحد الفا�شل بين ال�شرق والغرب ويبلغ طوله حوالي 2330 كيلومتر. 

- كانت �شفافه المهد الرئي�شي للزراعة كما مار�شت ال�شعوب المقيمة على �شفافه �شيد الأ�شماك 

والتنقل النهري وبنيت عليه الكثير من ال�شدود والمدن والتي من اأ�شهرها مدينة بابل. 

- �شهدت �شفافه معارك كثيرة اأ�شهرها المعركة التي انت�شر فيها نبوخذ ن�شر على فرعون عام 605 

ق.م. 

58 - الفردو�س

- معناها لغويا الب�شتان الجامع وهو اإ�شم اأعلى مراتب الجنه. 

- ذكرت الفردو�س مرتين في القراآن الكريم في �شورتي الموؤمنون الآية 11 والكهف الآية 107. 

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

مرة اأخرى بعدما عانى من ال�شقاء والآلم في دنياه. 

59 - الفرزدق 658 م - 728 م 

- هو اأبو فرا�س همام بن غالب بن �شع�شعة التميمي الدارمي من �شاللة م�شر بن نزار من بني تميم 

ولد في الب�شرة. 

- الفرزدق معناها الرغيف ولقب بذلك ل�شخامة وتجهم وجهه. 

- هو اأحد ال�شعراء الثالثة الذين عدهم النقاد من اأمراء ال�شعر الأموي. 

- مدح الخلفاء الأمويين. 

- له ديوان �شعر ويت�شم �شعره بالجزالة والقوة والعبارات الملتوية. 

- ا�شتبك مع جريروالأخطل في ق�شائد هجائية طوال حياتهم. 
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- توفي في الب�شرة. 

60 - الفيحاء 

- هي اأحد اأ�شماء مدينة دم�شق القديمة. 

- 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. 

61 - 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. 

- اأ�شباب المعركة: في 14هـ جمع يزدجرد طاقاته �شد الم�شلمين وبلغ اإلى عمر بن الخطاب 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. 

62 - القد�س 

- ن�شبة اإلى مدينة القد�س في فل�شطين. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 163 -

- تعتبر القد�س مدينة مقد�شة بالن�شبة للديانات التوحيدية الثالث فعند الم�شلمين هي اأولى القبلتين 

وثالث اأقد�س م�شجد عند الم�شلمين، وبالن�شبة للم�شيحيين بها كني�شة القيامة وهي المدينة التي 

�شهدت �شلب الم�شيح وقيامه ح�شب المعتقدات الم�شيحية، كما هي مقد�شة بالن�شبة لليهود حيث 

اأنهم يتوجهون في �شالتهم نحو القد�س. 

- عرفت باأ�شماء عدة منها »اأور�شليم« ومعناها بالعبرية مدينة ال�شالم كما �شميت في التوراة »يبو�س« 

ن�شبة اإلى �شعب اليبو�شيين ومعناها بالعبرية ملك ال�شدق. 

63 - القرطبي ... - 671 هـ 

- هو اأبو عبداهلل محمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�شاري الخزرجي الأندل�شي القرطبي ولد في قرطبة 

في الأندل�س. 

الوا�شعة في الفقه  اإلى جانب تعلمه القراآن الكريم وتلقى بها ثقافته  - تعلم فيها العربية وال�شعر 

والنحو والقراءات كما در�س البالغة وعلوم القراآن وغيرها.. 

القراآن كما  اإعراب ومعاني  النحا�س في  الماأثور وباأبو جعفر  تاأثر القرطبي بالطبري وبالتف�شير   -

ا�شتفاد من اإبن عطية في التف�شير والقراءات واللغة والنحو والبالغة والفقه والأحكام. 

- له العديد من الموؤلفات منها »الجامع لأحكام القراآن« و »التذكرة في اأحوال الموتى واأمور الآخرة« 

و »التذكار اأف�شل من الأذكار« و »قمع الحر�س بالزهد والقناعة«. 

- توفي في المنيا في م�شر. 

64 - الكرامة 

- ن�شبة اإلى معركة الكرامة التي دارت بين اإ�شرائيل والعرب في بلدة الكرامة بالأردن عام 1968م 

وا�شتمرت المعركة 16 �شاعة تقريباً مما اأ�شطر الأ�شرائيليين من الن�شحاب من اأر�س المعركة 

وتعتبر اأول ن�شر عربي على الأ�شرائيليين. 

- بلدة الكرامة منطقة زراعية بها اآبار اإرتوازية وا�شتهرت بب�شاتينها مما جعلها اأر�س منا�شبة للعمل 

الفدائي. 

65 - الكميت 679 م - 743 م 

- هو اأبو الم�شتهل الكميت بن زيد الأ�شدى من بني اأ�شد من م�شر. 

- كان فقيهاً حافظاً للقراآن ومعلماً لل�شبيان في م�شجد الكوفة. 

- من اأوائل ال�شعراء الذين جعلوا من ال�شعر اأداة للتعبير عن اآرائهم ومواقفهم وانعك�شت ق�شائده في 

حياة المجتمع من الناحيتين الإجتماعية وال�شيا�شية وا�شتهرت ق�شائده بالها�شميات. 
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الإ�شالح  وفكرة  الثورة  روح  اأ�شعاره  من  ا�شتلهموا  الذين  النا�س  تثقيف  في  البعيد  الأثر  له  كان   -

والتغيير. 

- كان جريئاً م�شتب�شاًل في الدفاع عن عقيدته وقد عانى في �شبيل ذلك األم ال�شجن والت�شرد والغربة 

حتى فاز بال�شهادة. 

66 - الكنانة 

- ن�شبة اإلى م�شر اأر�س الكنانة �شماها بهذا الإ�شم عمرو بن العا�س. 

- الكنانة تعني جعبة ال�شهام كما تعني اأر�س البحر. 

67 - الكوفة 

- مدينة تاريخية هامة بالعراق على الجانب الأيمن لنهر الكوفة اأحد فروع نهر الفرات. 

- �شميت الكوفة ل�شتدارة بنائها، ويقال: تكّوف القوم، اإذا اجتمعوا وا�شتداروا، وقيل اأي�شاً اأن اإ�شم 

الكوفة يعني الرملة الحمراء. 

- اأ�ش�شها �شعد بن اأبى وقا�س عام 638م بعد القاد�شية في عهد عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنهما 

وكانت مقر الخالفة في ع�شر الخليفة الرا�شد علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه وفيها م�شجد 

الكوفة ال�شهير الذي قتل فيه الإمام علي كرم اهلل وجهه. 

- ين�شب اإليها الخط الكوفي وناف�شت الب�شرة في مدار�شها الفقهية واللغة اأيام الأمويين والعبا�شيين. 

68 - اللوؤلوؤة

- ن�شبة اإلى اللوؤلوؤ وهو عماد القت�شاد الكويتي في الما�شي. 

- تعتمد قيمة اللوؤلوؤ على �شكله وحجمه ولونه وبريقه وي�شنف تبعاً لذلك. 

- من اأ�شهر م�شميات اللوؤلوؤ جيون والدانة والح�شباة. 

69 - المازني  1890 م -  1949 م 

- هو اإبراهيم بن محمد بن عبد القادر المازني ولد في كوم مازن بم�شر. 

- هو كاتب روائي و�شاعر م�شري، امتاز باأ�شلوب حلو الديباجة وتم�شي فيه النكتة من نف�شها. 

- تخرج من مدر�شة المعلمين العليا عام 1909م وعمل بعدها مدر�شاً ثم �شحفيا بجريدة الأخبار ثم 

محرراً في جريدة ال�شيا�شة الأ�شبوعية. 

- برع في الترجمة اإلى الإنجليزية كما يعد من رواد مدر�شة الديوان ومن موؤ�ش�شيها مع عبدالرحمن 

�شكري وعبا�س العقاد. 
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- انتخب ع�شواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- له عدد من الموؤلفات مثل كتاب النقد »ح�شاد اله�شيم« وكتاب »قب�س الريح« و »�شندوق الدنيا«. 

70 - الماأمون 786 م - 833 م 

- هو اأبو العبا�س عبداهلل بن هارون الر�شيد بن محمد المهدي بن عبداهلل المن�شور �شابع خلفاء بني 

العبا�س ولد في بغداد. 

- كان عالماً ف�شيحاً جواداً معطاءاً تتلمذ على يد اأبو محمد اليزيدي. 

- اأمر بتعريب كتب العلم والفل�شفة واختار اأمهر المترجمين فترجمت وح�س النا�س على قراءتها كما 

اأطلق حرية الكالم للفال�شفة واأهل الجدل. 

- اأن�شاأ مر�شداً لتعيين حركات الكواكب فوق دم�شق. 

- كانت في اأيامه الحرب المتوا�شلة بين ع�شكر الإ�شالم �شد ثورة بابك الخرمي. 

71 - المباركية

- منطقة في حي ال�شرق �شمي ن�شبة اإلى ال�شيخ مبارك ال�شباح (اأ�شد الجزيرة). 

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

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. 

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

المعروف  الأمريكية  الإر�شالية  قبل  من  1910م  عام  الكويت في عهده  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 : 

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

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

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

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

72 - المتوكل 205  هـ - 247 هـ

- هو اأبو الف�شل جعفر المتوكل على اهلل بن المعت�شم بن الر�شيد بن المهدي. 

- هو الخليفة العبا�شي العا�شر ويعد عهده بداية ع�شر �شعف الدولة العبا�شية وانحاللها والتي من 

اأهم اأ�شبابها اعتماد العبا�شيين على العنا�شر الأجنبية في النواحي الع�شكرية والإدارية في الدولة. 

- بنى مدينة المتوكلية، وبنى وطور مدينة الدور، و�شيد الم�شجد الجامع ومئذنته ال�شهيرة الملوية 

في �شامراء. 

- اأظهر اإكرام الإمام »اأحمد بن حنبل« الذي قاوم البدع وتم�شك بال�شنن و�شرب واأوذي و�شجن. 

- لم يخل عهده من الفتن والثورات التي ق�شى عليها واأعاد الأمن للبالد واأمر باإظهار ال�شنة والق�شاء 

على مظاهر الفتنة التي ن�شاأت عن القول بخلق القراآن كما حدثت بع�س الكوارث الطبيعية من 

عوا�شف وزلزل والتي اأ�شابت الحياة بال�شلل واأودت بحياة الكثيرين. 

كان  فقد  والتكريم  الرعاية  من  وافر  بق�شط  في ظل خالفته  والأدبــاء  وال�شعراء  العلماء  - حظي 

المتوكل محباً للعلم والعلماء �شغوفاً بال�شعر والأدب. 

73 - المرجان

- ن�شبة اإلى حيوان المرجان الذي يعتبر من عجائب مخلوقات اهلل في البحر ولرتباط دولة الكويت 

بالبحر. 

- الجزر المرجانية الحية ذات األوان مختلفة منها ال�شفراء والبرتقالية والحمراء والزرقاء. 

- تكثر ال�شعاب المرجانية حول جزيرة قاروه الكويتية. 

74 - المرق�س ... - 552 م 

- هو عمرو بن �شعد بن مالك بن �شبيعة من قبيلة بكر بن وائل. 

- �شاعر جاهلي من �شعراء المعلقات الذين جعلوا �شعرهم نتاج عفويتهم المبدعة. 

- لقب بالمرق�س لأنه قال »الدار قفر والر�شوم كما..... رق�س في ظهر الأديم قلم«. 

- ويعتبر اأحد ع�شاق العرب الم�شهورين و�شاحبته اأ�شماء بنت عوف وا�شتهر بال�شعر العذري. 

75 - المروءة 

- دللة على �شفة المروءة وفي اللغة هي اآداب نف�شية تحمل الإن�شان على اتباع محا�شن الأخالق 

والعادات. 
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76 - الم�شعودي 283  هـ - 346  هـ

- هو اأبو الح�شن علي بن الح�شين بن علي الم�شعودي ولقبه قطب الدين وهو من ذرية عبداهلل بن 

م�شعود ولد في بغداد. 

- عالم فلك وجغرافي وموؤرخ ورائد نظرية النحراف الوراثي وهو من اأ�شهر العلماء العرب ومعروف 

بهيرودوت�س العرب. 

�شبه  وال�شودان وجنوب  قزوين  بحر  واأ�شقاع  و�شيالن  والهند  فار�س  بالد  زار  الأ�شفار  كثير  كان   -

الجزيرة العربية وبالد ال�شام والروم وم�شر. 

كتابه (مروج  الأولي في  الريح  الميت وطواحين  والبحر  الزلزال  له منجزات علمية فقد و�شف   -

الكائنات الحية في نظرية  العالم على ما كتب الم�شعودي في كتابه هذا عن  الذهب) واأعتمد 

التطور. 

- من موؤلفاته »معادن الجوهر في تحف الأ�شراف« و»الملوك واأهل الديارات« وهو مخت�شر لكتاب له 

مفقود با�شم »اأخبار زمان« وهو مو�شوعة علمية جغرافية تاريخية، وترجم هذا الكتاب اإلى اللغات 

والنجوم  الأفالك  عن  وهو  والأ�شراف«  »التبييه  كتاب  له  كما  والفار�شية  والفرن�شية  الإنجليزية 

والأزمنه وف�شول ال�شنة وكتاب »�شر الحياة« عن اأ�شرار الطبيعة والحوا�س. 

- توفي في الف�شطاط. 

77 - المعري 973 م - 1057 م

- هو اأحمد بن عبداهلل بن �شليمان الق�شاعي التنوخي المعري ولد في مدينة معرة النعمان قرب 

حلب في �شوريا. 

- �شاعر وفيل�شوف واأديب عربي ن�شاأ في بيت علم ووجاهة. 

- لقب بـرهين المحب�شين بعد عماه وعزلته وذلك لبع�س الوقت فكان حبي�س البيت والنظر حيث 

اأ�شيب في الرابعة من عمره بالجدري فكف ب�شره. 

- يدل �شعره ونثره اأنه كان عالماً بالأدب والمذاهب وا�شتهر في معرفة التاريخ والأخبار. 

- قال ال�شعر وهو اإبن اإحدى ع�شرة �شنة. 

- كان على جانب عظيم من الذكاء والنمو وحدة الذهن والحفظ. 

- عا�س المعري بعد اعتزاله زاهداً في الدنيا ومعر�شاً عن لذاتها. 

- اأثارت عبقرية المعري ح�شد الحا�شدين فمنهم من زعم اأنه قرمطي واآخرون باأنه درزي وملحد 

فمن هنا جاء كتاب »العدل والتحري في دفع الظلم والتجني عن اأبي العالء المعري« األفه كمال 

الدين بن العديم. 

- اأ�شهر تالميذه اأبو قا�شم التنوخي والأندل�شي والأنباري والتبريزي. 
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- ترجم كثير من �شعره اإلى غير العربية ومن اأ�شهر كتبه »ر�شالة الغفران« و »ديوان �شقط الزند« 

و»ر�شالة الهناء« و »معجزة اأحمد«. 

78 - المكتفي 236  هـ - 295 هـ 

- هو اأبو اأحمد علي المكتفى باهلل ابن المعت�شد بن اأبي اأحمد بن المتوكل الخليفة العبا�شي ال�شابع 

ع�شر في الدولة العبا�شية. 

- بويع بالخالفة بعد وفاة اأبيه المعت�شد باهلل �شنة 289 هـ.

- حارب القرامطة وقاتلهم بباأ�س و�شدة كما ُفتحت اأنطاكيه في عهده. 

الب�شاتين  برد  واأمــر  مكانها  الجوامع  ببناء  واأمــر  ال�شجون  بهدم  فاأمر  طيبة  بداية  خالفته  بداأ   -

والحوانيت التي �ُشلبت من بع�س النا�س فاأحبه النا�س ل�شيرته الح�شنة. 

- ختم العالقات بين الم�شلمين والروم بتبادل الأ�شرى وفدائهم. 

- �شهد عهده زلزال عظيماً هز بغداد كلها وهبت ريٌح بالب�شرة لم يُر مثلها وزادت مياه دجلة زيادة 

كبيرة ففا�س الماء واأغرقت الأر�س وخربت الديار والزروع. 

79 - المن�شور 714 م -  775 م 

- هو اأبو جعفر عبداهلل المن�شور بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العبا�س ولد في الأردن. 

- هو ثاني الخلفاء العبا�شيين اإعتبره الموؤرخون الموؤ�ش�س الحقيقي للدولة العبا�شية. 

- اأ�ش�س مدينة بغداد واتخذها عا�شمة له واهتم بالزراعة وال�شناعة والتجارة والحفاظ على حدود 

الدولة من المعتدين. 

- ظهرت في عهده الكثير من الثورات وت�شدى لمعظمها. 

- كان حري�شا على اإقامة العدل ومراقبا لولته وعماله كما كان زاهداً تقياً. 

- اعتنى بالم�شاجد فعمل على تو�شعة الم�شجد الحرام عام 757م واأعاد بناء بيت المقد�س اإثر زلزال 

�شرب بالد ال�شام كما بنى العديد من الم�شاجد منها م�شجد بمنى لحجاج بيت اهلل. 

80 - المنفلوطي 1876 م - 1924 م

- ن�شبة اإلى م�شطفى لطفي المنفلوطي الأديب الم�شري. 

- هو م�شطفى لطفي بن محمد ولد في منفلوط اإحدى مدن محافظة اأ�شيوط في م�شر. 

اأدبي فذ  اأديب م�شري قام بكثير من ترجمة واقتبا�س بع�س الروايات الغربية ال�شهيرة باأ�شلوب   -

وا�شتخدام رائع للغة العربية. 
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- ن�شاأ في بيت كريم توارث اأهله ق�شاء ال�شريعة ونقابة ال�شوفية والتحق بكتاب القرية اآنذاك فحفظ 

اإلى الأزهر فدر�س هناك على يد ال�شيخ  اأبوه  اأر�شله  القراآن الكريم وهو دون الحادية ع�شر ثم 

محمد عبده. 

- كتب العديد من المقالت التي ن�شرت في بع�س المجالت الإقليمية واأكبر ال�شحف اآنذاك وهي 

»الموؤيد«. 

- ولي اأعمالً كتابيه في وزارة المعارف واأمانة �شر الجمعية الت�شريعية واأخيراً في اأمانة �شر المجل�س 

النيابي. 

- كان يميل في نظرياته اإلى الت�شاوؤم فال يرى في الحياة اإل �شفحاتها ال�شوداء. 

- من اأهم كتبه العبرات والنظرات. 

91 - 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 

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. 

82 - المهلب 

- �شمي ال�شارع بهذه الت�شمية ن�شبة اإلى اإ�شم اأحد ال�شفن ال�شراعية في الكويت من نوع البوم حيث 

يتميز هذا النوع باأنه اأ�شرع اأبوام ال�شفر. 

- �شنع بوم المهلب ال�شانع ال�شهير في هذا المجال محمد بن عبداهلل الأ�شتاد لالأخوين التاجرين 

ثنيان ومحمد الغانم عام 1937م، الذي حقق �شمعة طيبة في جميع الدول التي �شافر اإليها واأولها 

الهند، وظل ي�شافر به حتى عام 1946م حيث ترك البحارة حرفتهم القديمة. 

لدار  هدية  الغانم  قدمه  حين  1960م  عام  حتى  �شاحبه  منزل  اأمــام  ال�شفر  عن  المهلب  توقف   -

ال�شاحل  على  فرفع  ال�شباح،  الجابر  عبداهلل  ال�شيخ  اآنــذاك  مديرها  طلب  على  بناًء  المعارف 

باحتفال �شعبي كبير ثم جرت �شيانته عام 1983م ونقل اإلى واجهة المتحف البحري ليكون �شمن 

دار الآثار والمتاحف واأحرقه الجي�س العراقي ابان الغزو الغا�شم �شنة 1990م. 

الأمويين على  ولة  اأهم  من  الأزدي  اأبي �شفرة  بن  المهلب  اإلى  ن�شبة  المهلب  بوم  ت�شمية  ترجع   -

خرا�شان عينه الحجاج عام 78هـ وقام بفتوحات وا�شعة فيما وراء بالد النهر مما فر�س �شيطرة 

الدولة الأموية على تلك البالد وكان لها الأثر الكبير على الح�شارة الإ�شالمية. 
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83 - النابغة الذبياني 535 م - 605 م 

- هو اأبو اأمامة زياد بن معاوية بن �شباب الذبياني الغطفاني الم�شري من اأهل الحجاز. 

- اأحد �شعراء المعلقات الجاهليين. 

- لقب بالنابغة ن�شبة لغزارة مادة �شعره وكثرتها. 

- كان النابغة من �شادات قومه معززاً عند الملوك ومكرماً في قومه. 

- مثل النابغة دور ال�شاعر ال�شيا�شي في ظروف حرب داح�س والغبراء فقد لعب دور �شاعر القبيلة 

في التو�شط لقومه عند الغ�شا�شنة. 

- برع النابغة في اأغرا�س ال�شعر المتباينة مثل الو�شف والمدح والإعتذار وله اإيقاع مو�شيقي. 

الأع�شى  منهم  ال�شعراء  اأ�شعار  فتعر�س عليه  ب�شوق عكاظ  اأحمر  قبة من جلد  له  ت�شرب  كانت   -

وح�شان والخن�شاء. 

84 - النجدة 

- دللة على �شفة النجدة وفي اللغة هي ال�شجاعة في القتال. 

باإغاثة الجمهور  باأجهزة ل�شلكية تقوم  التنقل مجهزة  ال�شرطة �شريعة  النجدة هي فرقة  - �شرطة 

باأق�شى �شرعة. 

85 - النزهة 

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

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

ق�شائم �شكنية. 

- كان فيها اأول مطار دولي في الكويت. 

86 - الن�شر 

- في اللغة تعني التاأييد والعون والفوز على الأعداء. 

87 - النعمان بن ب�شير 2 هـ - 65 هـ 

- هو اأبو عبداهلل النعمان بن ب�شير بن �شعد بن ثعلبه بن جال�س بن زيد الأن�شاري الخزرجي. 

- كان اأول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة لالأن�شار في جمادى الأول �شنة اإثنتين من الهجرة فاأتت 

به اأمه تحمله اإلى النبي �شلي اهلل عليه و�شلم فحنكه وب�شرها باأنه يعي�س حميداً ويقتل �شهيداً 

ويدخل الجنة. 

- كان اأميراً وخطيباً و�شاعراً قديراً عرف بالكرم والجود. 
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- �شهد معركة �شفين مع معاويه ووله الق�شاء بدم�شق ثم اليمن ثم الكوفه وحم�س. 

- روى عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بع�س الأحاديث. 

88 - النيل 

اأنهار الكرة الأر�شية ويبلغ طوله حوالي (6650 كم) ويقع في الجزء ال�شمالي  - يعتبر النيل اأطول 

ال�شرقي من قارة اأفريقيا ويبداأ م�شاره من المنبع عند بحيرة فيكتوريا الواقعة بو�شط �شرق القارة 

ثم يتجه �شمالً حتى الم�شب في البحر المتو�شط ويمر م�شاره بع�شرة دول اإفريقية يطلق عليها 

دول حو�س النيل ويتكون النهر من فرعين رئي�شين يقومان بتغذيته وهما النيل الأبي�س في �شرق 

القارة والنيل الأزرق في اأثيوبيا. 

 .(Neilos) ترجع ت�شمية النيل بهذا الإ�شم ن�شبة اإلى الم�شطلح اليوناني -

- لنهر النيل مكانة تاريخية حيث اأقيمت على �شفتيه الح�شارة الفرعونية، فكانت تقام اإحتفالت 

الأر�س  بتخ�شيب  دور  لهم  بالن�شبة  للفي�شان  فكان  �شنة،  كل  بالفي�شان في  اإبتهاجاً  النيل  وفاء 

 ومميزاً لهم. 
ً
بالمياه الالزمة للزراعة التي تعتبر ن�شاطاً رئي�شياأ

89 - الوحدة 

- الوحدة في النظام ال�شيا�شي هي اإتحاد دولتين اأو اأكثر. 

- تدل على توحيد كافة الدول العربية من ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا اإلى دولة عربية واحدة 

لوجود مقومات تدعو اإلى الوحدة وهي اللغة والدين والثقافة والتاريخ الم�شترك. 

90 - الوزان 

- الوزان هو من يتولى وزن الب�شائع وياأخذ اإمرة على ذلك. 

- �شمي ال�شارع بهذا الإ�شم ن�شبة الى وجود العديد من الدكاكين التي تبا�شر هذه المهنة. 

91 - الوطية 

- ن�شبة الى �شاطئ الوطية الذي يمتد من �شيف الم�شت�شفى الأمريكاني غربا اإلى ميناء ال�شويخ �شرقا 

وهو �شاطئ اإ�شتهر عند اأهل الكويت في الما�شي وبالأخ�س عند اأهل الحي القبلي فريج اأهل قبلة 

بهدوءه ووفرة اأ�شماك ال�شعم فيه. 

- يقال اأن هناك اأثر قدم كانت على اإحدى �شخوره وقيل اأن هذا الأثر يعود للخ�شر وهو الرجل 

ال�شالح الذي اإلتقاه �شيدنا مو�شى عليه ال�شالم عند ال�شخرة التي فقد فيها الحوت واتخذ طريقه 

في البحر �شربا و�شمى بالوطية حيث وطئت اأقدامهما عليه عليهما ال�شالم. 
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92 - اليمن 

العربية  الجزيرة  �شبه  المندب جنوب  باب  تقع على م�شيق  والتي  اليمنية  الجمهورية  اإلى  ن�شبة   -

ولديها عدة جزر في البحر الأحمر وبحر العرب اأهمها جزيرة �شقطرة. 

- اتحدت الجمهورية العربية اليمنية في ال�شمال وجمهورية اليمن الديموقراطية ال�شعبية في الجنوب 

تحت اإ�شم الجمهورية اليمنية عام 1990م. 

- تعتبر اليمن من الدول ال�شبع الموؤ�ش�شة لميثاق جامعة الدول العربية عام 1944م. 

- كانت اليمن موطناً لأقدم الح�شارات في العالم مثل ح�شارة �شباأ واأو�شان و مملكة معين وح�شرموت 

والثموديون. 

ال�شعيد وذلك لزدهارها في زمن الح�شارات العربية القديمة ونتيجة  اليمن  - كانت ت�شمى بالد 

لوجود �شد ماأرب ال�شهير في مملكة �شباأ. 

- دخلها الإ�شالم في عام 8هـ وحكمها الكثير من الملوك والأئمة الزيديين والعثمانيين. 

93 - اآمنة بنت وهب ... - 575م 

- هي اآمنة بنت وهب بن عبد مناف من قري�س. 

- هي اأم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم رباها عمها وهب وتزوجها عبداهلل بن عبدالمطلب فحملت منه 

ومات عنها بالمدينة ثم و�شعت محمد �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- عرفت بالبيان والذكاء وباأنها اأف�شل اإمراأة في قري�س ن�شباً ومكانة. 

- كانت تخرج كل عام لزيارة قبر زوجها عبداهلل واأخواله بني عدي. 

- ماتت في طريق عودتها في الأبواء بين مكة والمدينة لمر�شها حيث كان عمر ر�شول اهلل 6 �شنوات. 

94 - اأبو الأ�شود الدوؤلي 605 م - 688 م 

- هو ظالم بن عمرو بن �شفيان ولد في الكوفه. 

- هو ملك النحو واأول من و�شع النقط على الحروف العربية و�شكل الم�شحف واأول من �شبط قواعد 

النحو وو�شع باب الفاعل و المفعول به وحرف الجر والرفع. 

- اأ�شلم على ع�شر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بعد فتح مكة. 

- انتقل اإلى المدينة بعد وفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- �شحب الأمام علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه و�شهد معه واقعة �شفين. 

- توفي في الب�شرة. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 173 -

95 - اأبو الفرج الأ�شفهاني 897 م - 967 م 

- هو اأبو الفرج علي بن الح�شين القر�شي الأ�شفهاني من بنى اأميه وجده مروان بن محمد اآخر خلفاء 

بني اأميه ولد في �شامراء. 

- زار الب�شرة والكوفة واإنطاكية وغيرها. 

- عا�س في رعاية اأمراء العراق وال�شام والأندل�س. 

- كانت �شهرته تقوم على كتبه في الغناء والتاريخ والنوادر والأدب مثل »الأغاني« و»اأدب ال�شماع« 

و»جمهرة الن�شب«. 

- �شور في كتاب »الأغاني« الحياة الجتماعية والفنية للعرب منذ الجاهلية اإلى الع�شر العبا�شي 

ويعد اأعظم مرجع لكل باحث في الثقافة العربية الأولى. 

- توفي في بغداد. 

96 - اأبو اأيوب الأن�شاري ... - 52 هـ 

- هو اأبو اأيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف الأن�شاري الخزرجي. 

- بايع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في مكة في بيعة العقبة الثانية. 

- اآخى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بينه وبين م�شعب بن عمير. 

- نزل الر�شول الكريم في داره عند قدومه اإلى المدينة في يوم الهجرة حيث بركت ناقته اأمام داره. 

- �شارك في معظم المعارك في عهد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وكان يحمل الراية. 

- خرج للقتال مع جي�س يزيد بن عبدالملك لفتح الق�شطنطينية مع كبر �شنه ومات اأثناء الح�شار 

اأبواب الق�شطنطينيه (اإ�شطنبول حالياً) و�شيد ال�شلطان محمد الفاتح م�شجداً  اأحد  ودفن عند 

فوق قبره. 

97 - اأبو بكر ال�شديق 51 ق.هـ - 13 هـ 

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

- 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 في 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. 
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98 - اأبو تمام 804 م - 846 م 

- هو اأبو تمام حبيب بن اأو�س بن الحارث الطائي ولد بقرية جا�شم قرب دم�شق. 

العراق وخرا�شان  وبين  بينها  وتنقل  واأذربيجان  واأرمينيا  والجزيرة  ال�شام  اإلى  هاجر  �شاعراً  - كان 

يمدح الخلفاء والأمراء والكبراء وله ديوان مطبوع معظمه مدح واأجوده في و�شف البطولت في 

المعارك والإ�شادة بقوادها و�شهدائها.

- ا�شتغل في �شباه حائكاً بدم�شق ثم انتقل اإلى الف�شطاط وا�شتغل �شاقيا بجامعها ودر�س الثقافة 

العربية. 

- كان يبحث في �شعره عن المعاني المبتدعة المتعمقة التي تمده بها معرفته بالثقافة والفل�شفة 

والتاريخ وهذا ما جعل فيه �شيئا من الغمو�س. 

- ولي بريد المو�شل فلم يتم �شنتين حتى توفي بها. 

99 - اأبو حيان التوحيدي 922 م - 1023 م 

- هو اأبو حيان علي بن محمد العبا�س التوحيدي البغدادي ولد في بغداد. 

- اأديب اأقام بالعراق وانتقل اإلى الري ثم عاد اإلى بغداد فاتُهم بالزندقة عند الوزير المهلبي فطلبه 

فا�شتتر ومات متخفيا اأكثر من 80 �شنة. 

عباراته  في  فعنى  بالجاحظ  واحتذى  والإعتزال  بــالأدب  وا�شتهر  والفل�شفة  واللغة  النحو  در�س   -

بالمعنى واللفظ معاً. 

- كان حاد المزاج �شريع الجواب فلم يحبه الكبراء فعا�س بائ�شاً. 

- خالف اأدباء ع�شره المهتمين باللفظ وال�شجع فاعتمد على المنطق والأحكام والزدواج. 

- له موؤلفات عديدة منها »الإمتاع والموؤان�شة« الذي ي�شور جدل العلماء في مجال�س الكبراء. 

100 - اأبو عبيدة بن الجراح 581 م - 639 م 

- هو عامر بن عبداهلل بن الجراح الفهري القر�شي المكنى باأبوعبيدة. 

اأبي بكر ال�شديق في الأيام الأولى لالإ�شالم،  اأ�شلم على يد  اإلى الإ�شالم  - اأحد ال�شابقين الأولين 

هاجر اإلى الحب�شة في الهجرة الثانية. 

- قال عنه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن لكل اأمة اأمينا واأمين هذه الأمة اأبو عبيدة بن الجّراح. 

- اأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

- �شارع اإلى ن�شرة الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم في معركة اأحد و�شحبه في جميع غزواته. 

- بعثه الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم اإلى نجران ليعلم القبائل التي خ�شعت لالإ�شالم قواعد الدين 

الجديد. 
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- وله اأبو بكر ر�شي اهلل عنه قيادة الجي�س الذي اأر�شله اإلى ال�شام ومن ثم وله عمر بن الخطاب 

ر�شي اهلل عنه القيادة العليا للجيو�س المحاربة في ال�شام. 

- مات بطاعون عموا�س ودفن في قرية �شغيرة حملت اإ�شمه بالغور في الأردن وكان عمره 58 �شنة. 

101 - اأبو مو�شى الأ�شعري ... - 42 هـ 

- هو عبداهلل بن قي�س ابن �شليم بن ح�شار بن حرب. 

- جاء اأبو مو�شى اإلى مكة قبل ظهور الإ�شالم، وا�شتهر بين اأهل مكة بالتجارة وح�شن المعاملة. 

- اأ�شلم بمكة وهاجر اإلى اأر�س الحب�شة. 

- رزقه اهلل �شوًتا َعْذًبا فكان من اأح�شِن ال�شحابة �شوًتا في قراءة القراآن. 

- كان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يتاأثر بقراءته للقراآن ويقول له »لقد اأوتيت مزماًرا من مزامير 

اآل داود«. 

- وله عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه اإمارة الب�شرة، فقال اأبو مو�شى لأهلها حين و�شل اإليهم: بعثني 

اإليكم اأمير الموؤمنين اأعلِّمكم كتاب ربكم عز وجل و�شنة نبيكم، واأنظف لكم طرقكم، فتعجب القوم 

اإذ كيف ينظف الأمير طرق المدينة. 

- غزا اأبو مو�شى بالب�شريين ابتغاء الأجر والثواب من اهلل عز وجل، فافتتح الأهواز، كما فتح الرها 

و�شمي�شاط وغير ذلك، وظل والًيا على الب�شرة في خالفة عثمان بن عفان حتى طلب اأهل الكوفة 

ه اأميًرا على الكوفة.  من اأمير الموؤمنين اأن يوليه عليهم، فوافق الخليفة عثمان على ذلك، واأقرَّ

- في عهد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، عاد اأبو مو�شى اإلى مكة المكرمة، وعكف 

على العبادة وال�شالة حتى توفي ودفن بمكة. 

102 - اأبو يو�شف القا�شي 731 م - 798 م 

اإبراهيم بن حبيب بن حبي�س بن �شعد بن جبير بن معاوية الأن�شاري  اأبو يو�شف يعقوب بن  - هو 

الكوفي. 

- تلقى العلم بالكوفة عند اأكابر اأ�شاتذة ع�شره الإمام اأبو حنيفة والإمام اأحمد بن حنبل والإمام يحيى 

بن معين. 

- كان قا�شي ق�شاة دولة بني العبا�س عرف بح�شن ال�شيرة والعدل في ق�شائه. 

- اأول من دون الكتب في مذهب الحنيفية فكان �شاحب الإمام اأبو حنيفة والمقرب له. 

- اإ�شتطاع توحيد الأمة على قانون واحد هو الفقه الحنفي وق�شى على الفو�شى القانونية التي كانت 

�شائدة ب�شبب تاأثيرات اأهواء الحكام اآنذاك. 

- اإ�شتطاع اأن يختار ق�شاة �شالحين للدولة الإ�شالمية من مدر�شته الفقهية. 

- هو �شاحب الكتاب ال�شهير »الخراج« الذي اأثرى الفكر القت�شادي العالمي. 
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103 - اأحمد الأ�شتاذ

- هو اأحد كبار �شناع ال�شفن واأ�شهرهم ورث ذلك عن اأبيه الأ�شتاذ الكبير حجي �شلمان ولقد بلغ من 

ال�شهرة وال�شمعة الطيبة بين النا�س في الكويت بحارًة وتجاراً �شاأناً كبيراً. 

- كان بمنزلة الأب الروحي لطائفة البحارنة و�شناع ال�شفن الكويتية وكان معظمهم مدين له بالولء 

عمله  ذلك  في  �شاعده  ولقد  المادية  م�شاكلهم  ويحل  ويدربهم  ي�شاعدهم  الذي  فهو  والحترام 

المتوا�شل وجلو�شه مع حكام الكويت اآنذاك مثل ال�شيخ اأحمد الجابر وال�شيخ عبد اهلل ال�شالم. 

- كان يملك عمارة (مخزن لالأخ�شاب) على نقعة ال�شاحل في الحي ال�شرقي للمدينة والتي تكتظ 

بال�شفن والقالليف وكانت مدر�شة تخرج منها العديد من �شناع ال�شفن اإثنان منهم اأ�شبحا فيما 

بعد اأكبر �شناع ال�شفن الكويتية وهما محمد بن عبداهلل وعلي عبدالر�شول. 

- كان في ا�شتطاعته �شنع اأي �شفينة تُطلب منه مهما كان �شكلها اأو حجمها فهو الذي �شنع مركب 

الغانم الم�شمى م�شرف والذي يعد من اأغرب اأنواع ال�شفن التي �شنعت في الكويت ومن اأكبرها. 

- اأثناء الحرب العالمية الثانية طلبت منه الحكومة البريطانية �شنع بوارج وخزانات ماء خ�شبية و�شفن 

من نوع الدوبة ل�شتخدامها كج�شر لنقل المعدات الحربية عليه في �شط العرب فبداأ العمل في 

ال�شويخ عام 1943م ولم تم�شي اإل اأ�شهر قليلة حتى اأتم بناء ما يقارب المائة منها فا�شتحق �شهادة 

تقدير وو�شاماً من الحكومة البريطانية منحته اإياه عام 1946م وهو و�شام »خان �شاحب«. 

- ذكرته الكاتبة »زهرة فريث« اإبنة الكولونيل ديك�شون الإنجليزي في كتابها »الكويت كانت منزلي« 

حيث اأنها زارت عمارة حجي اأحمد وو�شفت بع�س ما راأته فيها. 

104 - اأحمد الجابر 1885 م - 1950 م 

الحكم في  تولى  الكويت حيث  لدولة  العا�شر  الحاكم  ال�شباح  المبارك  الجابر  اأحمد  ال�شيخ  - هو 

1921م. 

- تم في عهده ت�شكيل مجل�س ال�شورى الأول في اأبريل عام 1921م. 

- ظهر اإ�شم الكويت على الطوابع البريدية عام 1923م. 

- تر�شيم الحدود مع المملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة في معاهدة العقير عام 1923م. 

- �شهد ع�شره معركة الرقعي عام 1928م وهي اآخر الغزوات والمعارك في ع�شره. 

اأول �شحنة من النفط الخام في عام  1934م وتم ت�شدير  اإكت�شاف النفط في دولة الكويت عام   -

1946م. 

- اإن�شاء الدوائر والموؤ�ش�شات الحكومية لتنظيم �شوؤون البالد وكان اأولها اإن�شاء بلدية الكويت في عام 

1930م. 

- تاأ�شي�س مجل�س الأمة الت�شريعي عام 1938م. 
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- اإن�شاء المدر�شة الأحمدية عام 1921م وهو �شاحب فكرتها وقد تبرع لإن�شائها. 

- اإن�شاء مجل�س المعارف �شنة 1936م. 

- اإر�شال البعثات الدرا�شية للدرا�شة في الخارج واأولها اإلى بغداد عام 1928م. 

- افتتاح الم�شت�شفى الأميري عام 1949م. 

- اإن�شاء اأول مطار في الكويت عام 1927م. 

105 - اأحمد الغانم 1857 م - 1962 م 

- هو اأحمد محمد الغانم من عائلة الزايد وهم من اأقدم العائالت في الكويت. 

- له العديد من الأ�شفار اإلى الهند فكان يتاجر بالأخ�شاب ثم قرر ترك الإبحار بعد غرق �شفينته اإثر 

حادث تعر�س له مع الإنجليز. 

- كان يداوي المر�شى الم�شابين بالك�شور فامتهن العالج الطبي المجاني. 

- هو مالك �شفينة الغانم »م�شرف« والتي تم ان�شاوؤها عام 1940م وتعد اأكبر �شفينه في الكويت حيث 

كان �شاحب ب�شيرة في �شناعة ال�شفن ال�شراعيه. 

- ح�شل على امتياز نقل الرمال من ال�شويخ اإلى عبادان من قبل �شركة الأنجلو الإيرانية للبترول 

لإن�شاء م�شفاة تكرير البترول هناك. 

106 - اأحمد الهندي 1877 م - 1953 م 

- هو اأحمد عبدالرزاق الهندي ولد في الهند. 

- اأول من ا�شتهر في الكويت قديماً باإجراء الختان (التطهير) لالأطفال وفاقت �شهرته اأرجاء مدينة 

الكويت القديمة. 

- زاول بالخبرة بع�س المهن الطبية مثل خلع الأ�شنان والحجامة ومعالجة الجروح وت�شميدها. 

107 - اأحمد بن عبدالعزيز الأن�شاري 

- مهند�س كويتي من عائلة الأن�شاري. 

108 - اأحمد �شوقي 1868 م - 1932 م 

- هو اأحمد �شوقي بن علي بن اأحمد �شوقي بك الملقب باأمير ال�شعراء �شاعر م�شري من مواليد 

القاهرة حاز على اللقب عام 1927م. 

- اأنهى البتدائية والثانوية باإتمامه الخام�شة ع�شرة من عمره، فالتحق بمدر�شة الحقوق، ثم بمدر�شة 

الترجمة ثم �شافر ليدر�س الحقوق في فرن�شا. 

بعد اإلى اأ�شبانيا طوال الحرب العالمية الأولى. 
ُ
- عمل في القلم الإفرنجي بالديوان الخديوي ثم اأ
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- كان ينظم ما يجول في خاطره من �شعر منظم في ال�شوق وحب الوطن كما نظم في الغزل والمدح 

وال�شيا�شة. 

- هو اأول �شاعر ي�شنف في الم�شرح ال�شعري فمن م�شرحياته ال�شعرية م�شرع كليوبترا ومجنون ليلى 

وقمبيز. 

- خلد في اإيطاليا بن�شب تمثال له في اأحد حدائق روما. 

109 - اأحمد لطفي ال�شيد 1872 م - 1963 م 

- هو مفكر وفيل�شوف ومنا�شل ورائد من رواد حركة النه�شة والتنوير في م�شر لقب اأ�شتاذ الجيل 

واأبو الليبرالية الم�شرية. 

- كان وزيراً للمعارف ثم وزيراً للداخلية ثم وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئي�س الوزراء في وزارة اإ�شماعيل 

�شدقي ونائبا في مجل�س ال�شيوخ الم�شري ورئي�شاً لمجمع اللغة العربية ورئي�شاً لدار الكتب. 

- كان مديراً للجامعة الم�شرية وطالب با�شتقالل الجامعة الم�شرية حين تم اإق�شاء طه ح�شين عن 

الجامعة �شنة 1932م. 

- نادى با�شتقالل م�شر من الإحتالل ودعا اإلى القومية الم�شرية. 

- نادى بتعليم المراأة وتخرجت في عهد رئا�شته للجامعة اأول دفعة طالبات عام 1932م. 

- دعا اإلى حرية الفكر وهو �شاحب المقولة ال�شهيرة »الختالف في الراأي ل يف�شد للود ق�شية«. 

الطبيعة«  و»علم  و»تــاأمــالت«  ال�شتقاللية«  الحركة  تاريخ  من  مطوية  »�شفحات  موؤلفاته  من   -

و»المنتخبات وال�شيا�شة«. 

110 - اأ�شامة بن منقذ 1095 م - 1188 م 

- هو اأبو المظفر بن مر�شد بن منقذ الكناني ويلقب بموؤيد الدولة من بني منقذ اأمراء �شيزر �شمال 

حماة في �شوريا حاليا. 

والقتال  الفرو�شية  اأبوه  اأول حياته علمه  في  والقتال،  بال�شعر  م�شلم عنى  وموؤرخ  و�شاعر  فار�س   -

وال�شيد. 

ني�شي واأدبه ال�شيخ اأبو محمد بن يو�شف  - �شمع الحديث من ال�شيخ اأبي الح�شن علي بن �شالم ال�َشّ

وقراأ النحو على يد ال�شيخ عبداهلل الطليطلي. 

- اإلتحق بجي�س نورالدين زنكي عا�س في بالد النوريين بدم�شق من عام 1138م اإلى عام 1144م ثم 

بالط الفاطميين بالقاهرة حتى عام 1154م. 

- نظم ديواناً في الفخر والغزل والو�شف. 

- ق�شى اآخر حياته في ح�شن كيفا فاأقبل على الت�شنيف و�شنف 13 كتابا منها كتاب »تاريخ القالع 

والح�شون« و»اأزهار الأنهار« و »ديوان اأ�شامة« وغيرها. 
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111 - اأ�شماء بنت اأبي بكر 27  ق.هـ - 73 هـ 

- هي اأ�شماء بنت اأبي بكر عبداهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمية. 

- هي ابنة ال�شديق ر�شي اهلل عنها واأخت عائ�شة اأم الموؤمنين وزوج الزبير بن العوام حواري الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم وابن عمته واأم عبداهلل بن الزبير اأول مولود يولد في المدينة المنورة بعد 

الهجرة. 

- �شاركت الم�شلمين الدعوة ومرارة الأذى في �شبيل اهلل وكانت تكتم �شر الهجرة فهي التي �شقت 

نطاقها اإلى ن�شفين واحد لل�شقاء واآخر للطعام لتو�شله لأبيها والر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في 

غار ثور في رحلة الهجرة وبذلك ب�شرها ر�شول اهلل اإن اهلل �شيبدلها بنطاقين في الجنة ف�شميت 

بذات النطاقين. 

- عرفت بال�شخاء والكرم الذي ورثته عن اأبيها وكانت من فقيهات ن�شاء ال�شحابة وا�شتهرت بح�شن 

تعبير الروؤيا وكانت ف�شيحة تقول ال�شعر. 

- عرفت بعزيمتها و�شجاعتها ف�شاركت بمعركة اليرموك كما روت الحديث عن النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم. 

112 - اأم القيوين

- ن�شبة اإلى اإحدى الإمارات ال�شبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقع في �شمال الدولة يحكمها 

اأ�شرة اآل المعال وعا�شمتها مدينة اأم القيوين. 

- عرفت في ال�شابق بقوتها البحرية والبرية فكانت ت�شمى باأم القوتين وقبل التحاد بقليل تم تغيير 

اإ�شمها اإلى اأم القيوين. 

- هي اإمارة خاليه من المياه العذبة اإعتمد �شكانها على البحر فاحترفوا ال�شيد والغو�س و�شناعة 

الإنمائية  والمجالت  الحقول  كافة  في  �شخماً  ح�شارياً  تحول  الإمــارة  ت�شهد  وحالياً  ال�شفن 

وال�شناعية. 

113 - اأمروؤ القي�س »في نهاية القرن الخام�س الميالدي - 545 م« 

- هو امروؤ القي�س حندج بن حجر بن الحارث الكندي ولد في نجد. 

- كان اأبوه ملك اأ�شد وغطفان واأمه اأخت المهلهل ال�شاعر. 

- هو �شاعر عربي من كبار �شعراء الجاهلية و�شاحب اإحدى المعلقات ال�شبعة الم�شهورة. 

- لقب »بالملك ال�شليل« لتنقله بين القبائل اأو لإقباله على اللهو. 

- نظم �شعراً رائعا ي�شور مراحل حياته وما فيها من لهو وغزل و�شيد ثم مدح وهجاء. 

- ات�شم �شعره بالواقعية والت�شوير القائم على الت�شبيه خا�شة وتوفر النغم المو�شيقي وغنى اللفظ 

ودللته، فعده النقاد راأ�س �شعراء الجاهلية. 
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- له ديوان مطبوع. 

- توفي في اأنقره بداء الجدري. 

114 - اأمية 

- ن�شبة اإلى اأمية والتي تنت�شب اإلى قبيلة اأمية بن عبد �شم�س بن عبدمناف بن ق�شي ويلتقي مع ن�شب 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في عبدمناف واإليه ينت�شب الأمويون جميعاً. 

- هي اأول قبيلة م�شلمة حاكمة في تاريخ الإ�شالم، حكمت ما بين عام 661م اإلى 750م باإ�شم الدولة 

الأموية. 

- كان اأمية �شيداً من �شادات قري�س م�شاوياً لعمه ها�شم بن عبد مناف في ال�شرف ولكن يفوقه في 

المال والولد. 

- كان البيتين الها�شمي والأموي يتناف�شان على رئا�شة قري�س بمكة. 

- لما ظهرت النبوة في بني ها�شم تفوقوا على بني اأمية في ال�شرف ولم ينا�شره من بني اأمية اإل 

القليل وقاوم معظمهم الإ�شالم بقيادة اأبي �شفيان �شخر بن حرب بن اأمية والذي دخل الإ�شالم 

عند فتح مكة عام 8هـ. 

115 - اأورا�س 

- هي �شل�شلة جبلية تقع �شمال �شرق الجزائر والتي تعد المعقل الأول لثورة التحرير الجزائرية �شد 

الإ�شتعمار الفرن�شي. 

- هي منطقة تجمع ما بين الجبال ال�شخرية والمناخ الحار الجاف وبين الطبيعة الخ�شراء والثلوج، 

اإ�شافة اإلى الآثار الرومانية ولعل اأهمها م�شرح تيمقاد الذي يقام فيه مهرجان عربي في كل �شنة. 

116 - اإبراهيم الم�شف 1850 م - 1926 م 

- اإبراهيم م�شف الم�شف من قبيلة الهواجر. 

- تعلم فنون الإبحار والتعامل مع البحر. 

- عمل رباناً لل�شفن التجارية ثم تاجراً باللوؤلوؤ. 

- اأوقف اأر�شه الواقعة في جزيرة فيلكا لم�شجد �شعيب. 

- �شاهم في تاأ�شي�س م�شجد المناعي بمنطقة �شرق واأوقف عليه عمارة له بال�شيف. 

- تبرع لبناء المدر�شة المباركية �شنة 1330هـ. 

- ع�شو المجل�س الت�شريعي عام 1921م. 
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من  البحر  في  العاملين  بين  تن�شاأ  التي  الخالفات  في  الف�شل  مهمة  الكويت  حكام  اإليه  اأ�شند   -

الغوا�شين والمالحين والربابنة وهذا يوؤكد رجاحة عقله ومكانته بين المجتمع. 

- اإ�شتهر با�شتقبال عابري ال�شبيل المارين بالكويت واإكرام �شيافتهم. 

117 - اإيا�س بن معاوية  46 هـ - 122 هـ 

- هو اأبو وائلة اإيا�س بن معاوية بن قرة المزني ولد في اليمامة في نجد. 

- انتقل مع اأ�شرته اإلى الب�شرة وبها ن�شاأ وتعلم، تردد على دم�شق فى ال�شبا واأخذ عمن اأدركه من 

بقايا ال�شحابة واأكابر التابعين ولقد ظهرت عليه عالمات النجابة والذكاء منذ �شغره مما جعل 

النا�س يتناقلون اأخباره ونوادره. 

- كان من الق�شاة الذين ي�شرب به المثل في الذكاء وله عمر بن عبدالعزيز ق�شاء الب�شرة. 

- قال اإيا�س بن معاوية في العام الذي توفي فيه: راأيت في المنام كاأني واأبي على فر�شين فجريا مًعا 

فلم اأ�شبقه ولم ي�شبقني، وعا�س اأبي �شًتا و�شبعين �شنة واأنا فيها، فلما اإحدى الليالي قال: اأتدرون 

اأي ليلة هذه ليلة ا�شتكمل فيها عمر اأبي، ونام فاأ�شبح ميًتا. 

118 - بابل

- ن�شبة اإلى مدينة بابل القديمة اأو بابليون والتي تقع على نهر الفرات في بالد الرافدين منذ الألف 

الثالثة قبل الميالد واإ�شم بابل يعني بوابة الآله وقيل تعني بالد ال�شوف. 

النهرين  اأقاليم ما بين  البابليون يحكمون  اأيام حكم حمورابي حيث كان  البابليين  - كانت عا�شمة 

وبلغ ملوكها 11 ملكاً وفي هذا العهد بلغت ح�شارة بابل اأوج عظمتها فارتقت بالعلوم والمعارف 

والفنون والتجارة. 

- اإ�شتهرت بحدائقها المعلقة التي تعتبر من اإحدى عجائب الدنيا ال�شبع. 

119 - بدر 

/17 في  قري�س  وكفار  الم�شلمين  بين  مواجهة ع�شكرية ح�شلت  اأول  وهي  بدر  اإلى غزوة  ن�شبة   -

رم�شان/2هـ و�شميت ببدر ن�شبة للمكان الذي وقعت فيه وهي قرية �شغيرة تقع بواد قرب المدينة 

المنورة يتزود الم�شافرون من بئرها بالماء. 

اإنت�شر فيها الم�شلمون وكان يبلغ عددهم 313 رجاًل على الكفار الذين كان يبلغ عددهم 1000   -

رجاًل. 

مما حدا  الم�شلمين  مع  قري�س  بها  تتعامل  كانت  التي  الوح�شية  المعاملة  ب�شبب  المعركة  قامت   -

بالم�شلمين اإلى الهجرة من مكة اإلى المدينة المنورة لكن قري�س لم تكف عن اإيذاء الم�شلمين بل 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 182 -

لجاأت اإلى م�شادرة اأموالهم ونهب ممتلكاتهم فكانت الفر�شة للم�شلمين ل�شترداد جزء من اأموالهم 

الم�شادرة حيث كانت القافلة التجارية الكبرى لقري�س وعلى راأ�شها اأبو�شفيان محملة بمختلف 

الب�شائع والأموال وهي في طريقها اإلى مكة قادمة من ال�شام فترقب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

عودتها ونفرت قري�س لحمايتها. 

- اإنتهت المعركة بانت�شار الم�شلمين بقيادة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهزيمة قري�س، اأما القافلة 

اإلى مكة والنجاة بالأنف�س والأموال التي  اأبو �شفيان فقد تمكنت من الفرار  والتي كانت بقيادة 

كانت بها. 

120 - برقان 

- ن�شبة اإلى حقل برقان النفطي الذي يقع جنوب دولة الكويت ويعد ثاني اأكبر حقل نفط بالعالم 

اكت�شف عام 1946م بعد الحرب العالمية الثانية. 

- البرقان هو جمع اأبرق والأبرق هو الأ�شود والأبي�س اإذا اختلطا وكذلك الأزرق والأبي�س اأو الأحمر 

اأبي�س لم ينبت له  اإذا كان فيها مرتفع  والأبي�س وكذلك يطلق الأبرق على الأر�س المع�شو�شبة 

ع�شب ب�شبب انحدار المياه اأو ل�شالبته اأو لختالف في تربته. 

121 - بالل بن رباح ... - 640 م 

- هو اأبو عبداهلل بالل بن رباح الحب�شي اأول موؤذن في الإ�شالم. 

- كان عبداً من عبيد قري�س اأعلن اإ�شالمه فعذبه �شيده اأمية بن خلف وا�شتهر ب�شبره على التعذيب 

ومقولته »اأحد اأحد« فابتاعه اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه واأعتقه. 

- عا�س مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شهد معه الم�شاهد كلها ف�شارك في غزوة بدر وجاء فتح 

مكة فدخل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم الكعبة ومعه بالل فاأمره اأن يوؤذن وقد و�شفه الر�شول 

باأنه رجل من اأهل الجنة. 

- لم يوؤذن لأحد بعد الر�شول والتفت اإلى الجهاد حيث �شارك مع اأبوعبيدة بن الجراح في فتح ال�شام. 

- حينما اأتى بالل الموت، قالت زوجته: واحزناه فك�شف الغطاء عن وجهه وهو في �شكرات الموت 

وقال: ل تقولي واحزناه، وقولي وافرحاه ثم قال: غداً نلقى الأحبة، محمدا و�شحبه. 

- توفي بالل في ال�شام مرابطا في �شبيل اهلل كما اأراد ودفن تحت ثرى دم�شق �شنة ع�شرين للهجرة.

122 - بلقي�س

- هي بلقي�س بنت الهدهاد بن �شرحبيل من حمير ملكة �شباأ. 

- ورد ذكرها في القراآن الكريم وفي العهد القديم التوراة. 
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- وليت الملك بعد اأبيها على مملكة �شباأ وهي مملكة قديمة قامت في الحب�شة واأريتريا واليمن في 

حوالي القرن الثامن قبل الميالد وكانت و�شعبها يعبدون ال�شم�س من دون اهلل. 

فحمل  للتوحيد  يدعوها  كتاباً  لها  فكتب  بق�شتها  الهدهد  من  ال�شالم  عليه  �شليمان  النبي  علم   -

الهدهد الكتاب واألقاه في مخدعها فعر�شت الق�شية على �شعبها واتفقوا اأن تر�شل هدية ل�شليمان 

عليه ال�شالم فرف�س هديتهم واأده�شهم ملكه وجنوده من الإن�س والجن والحيوانات والرياح والطير 

فقررت اأن تذهب مع كبار قومها اإليه لت�شل اإلى حل �شلمي فلما راأت عر�شها في القد�س حيث 

يقيم �شليمان اأعلنت اإ�شالمها مع �شليمان عليه ال�شالم فتزوجها. 

- ماتت ودفنت في تدمر. 

123 - بلودان 

واأ�شجاره  بب�شاتينه  الم�شهور  الزبداني  �شهل  على  تطل  ه�شبة  على  يقع  عريق  �شوري  م�شيف   -

المثمرة. 

البارد الجميل وروعة  التا�شع ع�شر ب�شبب مناخه  اإجتذاب ال�شياح منذ القرن  - برزت �شهرته في 

طبيعته وجباله وكثرة ينابيع المياه وال�شاللت فيه. 

- عقد فيه موؤتمر بلودان عام 1937م والذي اأ�شهم في تاأ�شي�س جامعة الدول العربية. 

124 - بو ع�شّية 

- هو مغا�س من مغا�شات اللوؤلوؤ في الخليج العربي التي تقع بالقرب من دولة الكويت وي�شل عمقه 

ما بين 4 - 9 اأبواع. 

125 - بور�شعيد 

البحر  المطل على  ال�شمالي  ال�شوي�س  قناة  تقع على مدخل  - هي مدينة وميناء بحري في م�شر 

الأبي�س المتو�شط. 

- ترجع ت�شمية �شعيد ن�شبة للخديوي �شعيد با�شا الذي اأمر بحفر القناة من ميناء ال�شوي�س اإلى البحر 

الأبي�س المتو�شط عند نقطة خليج فرما عام 1959م. 

126 - جابر المبارك 1860 م - 1917 م 

- هو ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح حاكم الكويت الثامن حيث تولي الحكم من 1915م اإلى 1917م 

واأكبر اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع. 
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- كان حليماً يغ�س النظر عن كثير من الهفوات وكان ل يعرف الحقد اأو البغ�س وا�شتهر بتوا�شعه 

وابتعد عن الظلم والجور مما جعله يرتفع باأعين رعيته اإلى م�شتوى كبير. 

- قام باإعفاء ال�شعب من �شريبة الثلث على العقارات. 

- ما اأن اإ�شتلم الحكم اإل وفتح خزائن الأموال على ال�شعب وكان نتيجة ذلك اأنه ك�شب محبة ال�شعب. 

وال�شام  والحجاز  نجد  اإلى  الكويت  تجارة  �شيرت  فترة حكمه حيث  الكويت في  الخير على  زاد   -

والعراق والأ�شتانة. 

- خالل فترة حكمه اإنعقد في الكويت عام 1917م موؤتمر �شم ال�شير بير�شي كوك�شي الحاكم الع�شكري 

وال�شيخ جابر  المحمرة  �شيخ  وال�شيخ خزعل  �شعود  اآل  والملك عبدالعزيز  العراق  البريطاني في 

المبارك وذلك ليقف العرب تحت راية زعيم عربي واحد �شد العثمانيين، ومن اأقواله التي نالت 

اإعجاب الجميع : نحن م�شلمون، واإذا ما اأجمع الم�شلمون على �شخ�س فنحن له من الطائعين. 

127 - جا�شم بودي 1876 م - 1836 م 

- هو جا�شم بن محمد بن حمد بودي ويعود ن�شب اآل بودي الى الجبور من بني خالد. 

- عمل بالتجارة وفتح له مكتباً تجارياً في كرات�شي والمحمرة عام 1916م. 

اإليه طواعية الر�شوم المتعارف عليها للحاكم - قالطة  - كان نواخذة الغو�س على اللوؤلوؤ يدفعون 

الغو�س - وقد حاز على ثقتهم نظراً لالأمانة والنزاهة التي يتحلى بها. 

- �شاهم م�شاهمة مالية كبيرة في بناء اأول مدر�شة نظامية بالكويت وهي المباركية عام 1910م وبناء 

ال�شور الثالث للكويت وا�شترك مع زيد بودي في معركتي هدية و الجهراء. 

- كان لجا�شم بودي اأول عنوان برقي في الكويت اأيام حكم ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح. 

- طبع على نفقته كتاب ر�شالة ت�شهيل التجويد للقراآن المجيد للموؤلف عمر عا�شم الأزميري ناظر 

مدر�شة المباركية بذلك الوقت. 

- قام بتح�شل قيمة راأ�س المال فقط للمواد الغذائية اأثناء الحرب العالمية الأولى حيث اأن بع�س 

التجار قد ا�شتغلوا هذه الظروف وقاموا برفع الأ�شعار. 

128 - جا�شم محمد الوزان 

- هو جا�شم محمد علي الوزان اأحد رجالت الكويت. 

- �شاهم في رفع المعاناة عن المواطنين ابان الغزو العراقي على دولة الكويت عام 1990م. 

يعطى  وكان  القت�شادي  الو�شع  ا�شتقرار  في  دور  له  وكان  وتجارها  الكويت  �شمعة  على  - حافظ 

الت�شهيالت في عملية ال�شراء. 

- له تبرعات خيرية واأعمال بر للمحتاجين. 

- �شاهم في اإن�شاء م�شاجد ومراكز اإ�شالمية في الكويت وخارجها. 
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129 - جرير

- هو اأبو حرزة جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي ولد في اليمامة. 

- بداأ �شعره منذ خالفة يزيد بن معاوية ثم �شار �شاعر الحجاج ومدح الخليفة عبدالملك بن مروان 

ولذلك عد جرير من مَداح خلفاء بني اأمية. 

- ا�شتهرت ق�شائده في المدح والهجاء حيث ا�شتبك مع الفرزدق في هجاء بينهما طول حياتهما. 

- يعتبر من اأبلغ �شعراء ع�شره مع الفرزدق والأخطل. 

- توفي في اليمامة. 

130 - جمال الدين الأفغاني 1838 م -  1897 م 

بن  العابدين  زين  علي  بن  عمر  اإلى  ن�شبه  ويرتقي  الأفغاني  الح�شيني  �شفدر  الدين  جمال  هو   -

الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنه ولد في اأ�شعداأباد في اأفغان�شتان. 

- تعلم على يد اأعمامه ثم �شافر اإلى الهند لتعلم العلوم الحديثة. 

- تنقل بين الهند والأ�شتانة حيث عين ع�شواً في مجل�س المعارف عام 1870م حتى و�شل اإلى م�شر 

في 1871م. 

- قام باإلقاء الكثير من الدرو�س في الأدب والمنطق والتوحيد والفل�شفة في م�شر. 

- دعا ال�شيد جمال الدين اإلى النه�شة ال�شيا�شية والدينية كما دعا اإلى تحرر الأمم الإ�شالمية من 

الإ�شتعمار والتدخل الأجنبي. 

- من اآثاره المكتوبة ر�شالته في الرد على الدهريين و�شحيفة العروة الوثقى التي كان ي�شدرها مع 

تلميذه الإمام محمد عبده وله مقالت في مجلة �شياء الخافقين وله كتاب تتمة البيان. 

- توفي ودفن في تركيا. 

131 - جميل بن معمر ... - 701 م 

- هو جميل بن عبداهلل بن معمر العذري الق�شاعي ولد في م�شر. 

- �شاعر ومن ع�شاق العرب كان ف�شيحاً مقدماً جامعاً لل�شعر والرواية. 

- افتتن ببثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية من فتيات قومه. خطبها من اأبيها فرده وزوجها من رجل 

لم يكف جميل عن  رقيقا،  �شعرا  فيها  وقال  اأخبارهما،  النا�س  فتناقل  بها،  فازداد هياماً  اآخر، 

التغزل بها فاأهدر الوالي دمه. 

- هرب اإلى اليمن ثم رحل اإلى م�شر ليمدح اأميرها عبدالعزيز بن مروان. 

- ي�شرب به المثل في �شدق الحب وطهارته وله ديوان معظمه في الغزل العذري. 

- توفي في م�شر. 
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132 - ح�شان بن ثابت »60 ق. هـ  - 40 هـ« 

- هو اأبو الوليد ح�شان بن ثابت بن المنذر حرام النجاري الخزرجي الأن�شاري من اأهل المدينة. 

- �شاعر مخ�شرم من اأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم واأحد �شعرائه الثالثة مع عبداهلل بن 

رواحه وكعب بن مالك. 

- حارب قري�س بل�شانه فكان يهجوهم ويمدح ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حتى قال له عليه 

ال�شالة وال�شالم: اإهجهم وجبريل معك. 

- كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ين�شب له منبراً في الم�شجد يقوم عليه يفاخر عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ور�شول اهلل يقول: اإن اهلل يوؤيد ح�شان بروح القد�س ما نافح عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- توفي في المدينة المنورة زمن خالفة علي بن اأبي طالب. 

133 - ح�شرموت 

اأكبر محافظات  من  وتعد  العرب  وبحر  العرب على خليج عدن  بجنوب جزيرة  تاريخية  منطقة   -

الجمهورية العربية اليمنية. 

- يقال اأنها ن�شبت اإلى عامر بن قحطان الذي لقب بح�شر موت لأنه كان اإذا ح�شر حربا اأكثر من 

طلق لالأر�س التي كانت بها قبيلته هذه اأر�س 
ُ
القتل، فاأ�شبح يُقال عند ح�شوره ح�شر موت، ثم اأ

ح�شرموت، ثم اأطلق ال�شم على البالد نف�شها. 

- المنطقة تتكون من �شهل �شاحلي جاف ينتهي اإلى ه�شبة داخلية وا�شعة متو�شط ارتفاعها 1350م 

فوق �شطح البحر. 

- الح�شارمة قبائل م�شتقرة تعي�س في مدن على جانبي الوادي وتقوم حوله بحرفة الزراعة واأهم 

الغالت القمح والذرة والتبغ وعلى اله�شبة يرعى البدو ال�شاأن والماعز. 

134 - 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). 

135 - حمد الخليفة الحميدة 

- هو حمد خليفه الحميدة من قبيلة العوازم. 

- ع�شو مجل�س الأمه الكويتي عام 1963م والذي جاء بعد اأول انتخابات لمجل�س الأمه في الكويت. 
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136 - حمد ال�شقر 1860 م -  1930 م 

- هو حمد عبداهلل ال�شقر وا�شتهر بلقب ملك التمور من مواليد فريج ال�شقر بالحي القبلي. 

- الحاج حمد ال�شقر من اأ�شرة لها مكانتها القت�شادية والتجارية حيث اإت�شع ن�شاطهم التجاري اإلى 

خارج حدود الكويت لي�شل اإلى العراق والهند واليمن باإمتالكه مراكز ووكالت تجارية في خارج 

الكويت اأ�شرف على اإدارتها وبذلك ووفر فر�س العمل للعديد من اأهالي الكويت عندما دعتهم 

الحاجة للتغرب في �شبيل لقمة العي�س ول�شنوات عديدة تقا�س بالعمر الزمني للكويت. 

- اأ�ش�س م�شجد ال�شقر بفريج الخرافي عام 1907م. 

- تبرع بجزء من الأر�س لبناء الم�شت�شفى الأمريكاني في عام 1913م. 

- تبرع ب�شخاء لبناء ال�شور الثالث عام 1920م. 

- �شاهم م�شاهمة كبيرة في بناء المدر�شة الأحمدية عام 1921م. 

التي  المعي�شية  ال�شفينة  بحارة  اأمور  بتدبير  للقيام  نقدية  مبالغ  الغو�س  نواخذة  بت�شليف  ا�شتهر   -

عرفت باإ�شطالح اأهل البحر بالت�شقام، وكان ي�شهد محله التجاري في �شوق المناخ القديم قبيل 

مو�شم الغو�س تردد الكثير من نواخدة الكويت لطلب ال�شلف. 

- كان من اأهل الراأي والم�شورة لرجاحة عقله وكان يُوؤخذ بحكمته في الكثير من الأمور والقرارات 

المتعلقة بم�شلحة البالد حيث تراأ�س مجموعة من وجهاء البالد لمبايعة المغفور له ال�شيخ اأحمد 

الجابر ال�شباح بمنا�شبة توليه الحكم ونقل اإليه الرغبة لإن�شاء مجل�س ال�شورى الأول وقد تمت 

تلبية رغبته عام 1921م. 

- اإمتلك م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي المزروعة بالنخيل في العراق وا�شتقطبت تجارة ال�شقر في 

اإلى الهند نحو 70 % من تجارة الكويت ب�شكل عام وحاز بذلك على لقب ملك  ت�شدير التمور 

التمور بال مناف�س. 

137 - حمزة بن عبدالمطلب 55 ق.هـ - 3 هـ

- هو حمزة بن عبدالمطلب بن ها�شم بن عبدمناف بن ق�شي بن كالب القري�شي الها�شمي. 

- هو عم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الذي يكبره ب�شنتين واأخوه بالر�شاعة ومر�شعتهما هي ثويبه 

خادمة اأبي لهب. 

- اأ�شلم في ال�شنوات الأولى للدعوة وهو حامل اأول لواء في الإ�شالم. 

- اأبلى بالءاً ح�شناً في غزوة بدر ف�شماه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد اهلل و�شارك في ح�شار 

بني قينقاع بالمدينة. 

- ا�شت�شهد في غزوة اأحد حيث قتل على يد وح�شي الحب�شي ُومثل بجثته على يد هند بنت عتبة التي 

قتل اأبوها واأخوها في بدر فبقرت بطنه واأكلت كبده، فحزن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حزناً 

�شديداً بوفاته وتاأثر كثيراً و�شماه »�شيد ال�شهداء«. 
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138 - حنين 

- وقعت غزوة حنين في عام الفتح 8هـ بعد فتح مكة بخم�شة ع�شر يوماً بين الم�شلمين بقيادة الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم وبين هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف الن�شري. 

- �شميت غزوة حنين ن�شبة اإلى واد حنين يقع جنب ذي المجاز بين مكة والطائف. 

- اإنهزم الم�شلمون في بداية المعركة لأن هوازن وثقيف قد كمنت في الوادي وا�شتقرت فيه قبل طلوع 

الفجر فاأحاطوا بالم�شلمين دفعة واحدة واألحقوا بهم خ�شارة كبيرة ولكن تمكن الر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم بعدها من بث روح الجهاد مرة اأخرى في نفو�س الم�شلمين فاجتمعوا ثانية وهجموا 

هجمة واحدة على الم�شركين وم�شى علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه اإلى �شاحب راية هوازن 

فقتله وكانت الهزيمة للم�شركين. 

- كتب اهلل الن�شر لر�شوله الكريم ون�شرهم بجنود من المالئكة. 

139 - خالد اأيوب بندر 

- هو خالد اأيوب بندر الفيلكاوي. 

- اأحد اأبناء الكويت وقد ا�شت�شهد خالل عملية اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية عام 1988م. 

140 - خالد بن الوليد »39 ق. هـ - 21 هـ« 

- هو اأبو �شليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القر�شي المخزومي ولد في مكة. 

- قال الر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن خالداً �شيف �شله اهلل على الم�شركين، ف�شار لقبه �شيف 

اهلل الم�شلول. 

- والده الوليد بن المغيرة �شيد من �شادات بني مخزوم ومن �شادات قري�س وا�شع الثراء ورفيع الن�شب 

والمكانة، حتى اأنه كان يرف�س اأن توقد نار غير ناره لإطعام النا�س خا�شة في موا�شم الحج و�شوق 

عكاظ ولقب بريحانة قري�س لأنه كان يك�شو الكعبة عاماً وقري�س اأجمعها تك�شوها عاماً. 

- �شهد فتح مكة كما قام بفتوحات كثيرة حيث فتح جانباً كبيراً من العراق وطهر اأر�س ال�شام من 

الروم. 

- عزله الخليفة عمر بن الخطاب عن قيادة الجيو�س بال�شام وولى اأبا عبيدة بن الجراح فلم يثن ذلك 

من عزمه وا�شتمر بالقتال بين يدي اأبي عبيدة اإلى اأن تم لهما الفتح �شنة 14هـ فرحل اإلى المدينة. 

- لما ح�شرت خالد الوفاة بكى وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاً وما في ج�شدي �شبر اإل وفيه �شربة 

ب�شيف اأو رمية ب�شهم اأو طعنة برمح وهاأنذا اأموت على فرا�شي حتف اأنفي كما يموت العير فال 

نامت اأعين الجبناء. 
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141 - خولة بنت الأزور ... - 655 م 

- هي خولة بنت الأزور الأ�شدي �شاعرة كندية من قبيلة كندة. 

- لها دور بطولي في واقعة اأجنادين التي وقعت بين الم�شلمين بقيادة خالد بن الوليد والروم بقيادة 

هرقل. 

- اأخت �شرار بن الأزور وكانا دوماً معاً كما حاربت متخفية في زي فار�س لإطالق �شراحه من الأ�شر. 

�شرت هي وبع�س الن�شاء اأثناء حرب الم�شلمين مع الروم فحر�شت الن�شاء على التخل�س من الأ�شر 
ُ
- اأ

فاقتلعن اأعمدة الخيام واأوتادها وحاربن بها جند الروم اإلى اأن نجين من الأ�شر. 

- توفيت اآخر عهد الخليفة الرا�شد الثالث عثمان بن عفان. 

142 - رابعة العدوية 718 م - 801 م 

- هي رابعة بنت اإ�شماعيل العدوي، تكنى باأم الخير من الب�شرة. 

رحابه  في  متعبدة  وحده  باهلل  م�شغولة  حياتها  وليالي  اأيام  محبة هلل ظلت طوال  عابدة  زاهدة   -

طامحة اإلى حبه، وكانت تدعوه دون اأن ترفع راأ�شها اإلى ال�شماء حياء منه. 

- اإ�شتعملت لأول مرة لفظة الحب للتعبير عن اإقبالها على اهلل. 

- عا�شرت كثيراً من الزهاد والعباد الذين كانوا ي�شتمعون اإلى مواعظها وحديثها عن حبها ومنهم 

مالك بن دينار ورباح القي�شي وغيرهم. 

143 - را�شد بن اأحمد الرومي ... - 1963 م 

- هو را�شد بن اأحمد الرومي. 

- اأ�شهر من ركب البحر فكان اأمير البحر والغو�س الرابع ويعد من اأكبر الخبراء فيه. 

- ورد ذكره في بع�س اأهازيج البحر واأغانيه نحو ما ورد في اأهزوجه (توب):

 »ياللومي هات بن رومي ويالقاز هات بوقماز«. 

- اآخر اأمراء الغو�س في الكويت و�شفينته اآخر بتيل نوع من اأنواع ال�شفن من اأيام الغو�س. 

144 - را�شد بور�شلي 1864 م - 1936 م 

- هو را�شد بن نا�شر بن را�شد بن عبداهلل بن عثمان بور�شلي. 

- كان من اأ�شهر تجار اللوؤلوؤ فهو �شليل اأ�شرة اإرتبطت بالبحر وكانت تملك اأ�شطولً ي�شم �شتى اأنواع 

ال�شفن ال�شراعية. 

- ع�شق الأدب والقراءة وحفظ كثيراً من الق�شائد ال�شعرية والنبطية. 

- اأ�ش�س مدر�شة �شغيرة في ديوانه في حي بور�شلي ثم قام بتحويله اإلى �شاحة مفتوحة لإلتقاء العلماء 

والأدباء من الإح�شاء ونجد والبحرين و�شلطنة عمان. 
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- بنى م�شجد البور�شلي عام 1916م في منطقة �شرق ول يزال قائم حتى اليوم بجانب الم�شت�شفى 

الأميري واأوقف بجانبه �شتة دكاكين يغطي ريعها �شكن الأمام والمتطلبات الدائمة لالإنفاق على 

الم�شجد. 

المبارك  �شالم  ال�شيخ  اإعجاب  نال  النزاعات حتى  النا�س وف�س  بين  دائما لالإ�شالح  ي�شعى  - كان 

ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك. 

- كان من اأبرز من �شاند اأهل الكويت في �شنة الهدامة حيث �شارع باإ�شالح المنازل واإعادة ما اأتلفته 

ال�شيول من ماله الخا�س. 

- اأر�شل اإحدى �شفنه الخا�شة لم�شاعدة الكويت في موقعة الجهراء عام 1920م التي كانت مجهزة 

بالذخيرة والأطعمة والرجال حتى قال ال�شاعر النبطي حمد بن جعفر العجمي فيه مجموعة من 

اأبيات ال�شعر. 

145 - �شامي اأحمد المني�س 1932 م - 2000 م

- هو �شامي اأحمد عبدالعزيز المني�س. 

- ع�شو مجل�س الأمة الكويتي في الدورات 1963م و 1971م و 1975م و 1985م و 1996م و 1999م. 

- �شاحب امتياز جريدة الطليعة ورئي�س تحريرها. 

التي  1961م  الجماهير عام  ورئي�س تحرير  1971م  ال�شحافيين عام  رئي�س جمعية  - �شغل من�شب 

�شدرت منها ثالث اأعداد ثم ُعطلت. 

- بداأ العمل في �شركة نفط الكويت عام 1946م. 

- عمل �شيدلياً في وزارة ال�شحة العامة. 

- �شافر اإلى الهند لتدري�س اللغة العربية حيث اأن�شاأت الكويت في بومباي مدر�شة لتعليم اأبناء العرب 

اللغة العربية ون�شر القيم الإ�شالمية. 

- اإن�شم اإلى حركة القوميين العرب والنادي الثقافي القومي الذي تبنى الدعوة اإلى القومية العربية 

واأحد موؤ�ش�شي نادي الإ�شتقالل الثقافي الإجتماعي ورئي�س مجل�س اإدارته لأكثر من دورة. 

- ع�شو منظمة ال�شحافيين العالمية وحائز على جائزة المنظمة للحريات ال�شحافية عام 1994م. 

146 - �شامي قا�شم الم�شري 

- تدرج في وزارة الأ�شغال اإلى رئي�س مهند�شين ثم وكيل م�شاعد عام 1970م. 

- ع�شو المجل�س البلدي عام 1980م. 

147 - �شعد بن عبادة ... - 14 هـ 

- هو اأبو ثابت �شعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأن�شاري زعيم الخزرج. 
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- �شحابي اأ�شلم مبكراً و�شهد بيعة العقبة الثانية وعا�س اإلى جانب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

جندياً مطيعاً وموؤمناً �شدوقاً وكان اأحد اأ�شياد المدينة الذين عذبتهم قري�س بعدما بايعوا الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم. 

- �شخر اأمواله لخدمة المهاجرين، فكان جواداً بالفطرة والوراثة فقالوا فيه: كان الرجل من الأن�شار 

ينطلق  عبادة  بن  �شعد  وكان  بالثالثة  اأو  بالأثنين  اأو  المهاجرين  من  بالواحد  داره  اإلى  ينطلق 

بالثمانين. 

- دعا له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بقوله: اللهم اإجعل �شلواتك ورحمتك على اآل �شعد بن عبادة. 

- كان يجيد الرماية وفي غزواته مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم كانت فدائيته حازمة وحا�شمة 

حتى قال عنه ابن عبا�س: كان لر�شول اهلل في المواطن كلها رايتان مع علي بن اأبي طالب راية 

المهاجرين ومع �شعد بن عبادة راية الأن�شار. 

- توفي في ال�شام في اأر�س حوران. 

148 - �شكينة بنت الح�شين 47 هـ - 117 هـ 

- هي �شكينة بنت الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنها. 

- كانت �شيدة ن�شاء ع�شرها ومن اأجمل الن�شاء واأح�شنهم اأخالقاً. 

- كانت من الأدب والف�شاحة بمنزلة عظيمة وكانت �شجاعة الل�شان. 

- �شهدت مع اأبيها واقعة الطف فاأ�شيبت باأبيها واأهلها جميعاً وقد اأثرت فيها تاأثيراً عظيماً. 

- كانت �شديدة الإعتزاز بن�شبها العالي و�شرفها الرفيع حتى كان خ�شومها يقرون لها بهذا الإعتزاز. 

- توفيت في المدينه المنورة. 

149 - �شلطان الكليب 1889 م - 1952 م 

- هو �شلطان اإبراهيم الكليب من حي القبلي في الكويت وينتهي بهم الن�شب اإلى قبيلة عنزة. 

- اأول من عمل بالتمري�س فكان ممر�شاً متطوعا. 

- ع�شو بمجل�س المعارف من عام 1936م اإلى 1938م ومن 1951م اإلى 1952م. 

- ع�شو في المجل�س البلدي من عام 1937م اإلى 1938م. 

- ع�شو في المجل�س الت�شريعي عام 1938م. 

- مدير البلدية عام 1939م - 1942 م. 

- �شاهم و�شارك في ن�شر العلم بالبالد وكان م�شرفاً على بناء المدر�شة المباركية وله دور كبير لجمع 

التبرعات لإن�شاء مدر�شة الأحمدية حتى لقب م�شكور الم�شاعي. 

مثل  بال�شقوط  مهددة  كانت  التي  الم�شاجد  ترميم  في  فتطوع  والتقوى  البر  اأعمال  في  �شاهم   -

الم�شجد الكبير (القديم) قبل تاأ�شي�س دائرة الأوقاف عام 1949م. 
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- �شارك في معركة الجهراء عام 1920م. 

- حارب الخرافات والدجالين واأدعياء الدين وطالب ب�شرورة فهم الدين بالمعنى الإ�شالمي ال�شحيح 

ومعانيه ال�شامية. 

150 - �شوق الغربللي 

- ن�شبة اإلى عائلة الغربللي في الكويت. 

151 - �شيبويه 760 م - 796 م 

- هو اأبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر الب�شري فار�شي الأ�شل. 

- اإمام العربية و�شيخ النحاة وكان من اأ�شاتذته الخليل بن اأحمد الفراهيدي والأخف�س الكبير وهو من 

اأئمة اللغة والنحو وحماد بن اأ�شلمة مفتي الب�شرة. 

- كان نظيفاً كل من يلقاه ي�شم منه رائحة طيبة وكانت اأمه تناديه منذ �شغره ب�شيبويه والتي تعني 

رائحة التفاح باللغة الفار�شية. 

- لديه رغبة �شديدة في تح�شيل العلم وتعلم الحديث والفقه ولزم الفقهاء واأهل الحديث وا�شتهر 

بف�شاحة الل�شان. 

- األف كتاب عظيماً في علم النحو �شماه »الكتاب« الذي يعد د�شتوراً لعلم النحو وقانوناً لقواعده. 

- اإعتمد عليه نحاة المدار�س جميعاً. 

152 - �شيد علي �شيد �شليمان الرفاعي  1892 م - 1957 م 

- هو �شيد علي �شيد �شليمان �شيد علي �شيد ح�شين الرفاعي من منطقة القبلة بمدينة الكويت. 

- در�س بالكتاتيب اللغة العربية والنحو والقراآن الكريم ومبادئ الح�شاب. 

- كان طوا�شاً وتاجراً. 

- ع�شو في اأول مجل�س بلدي في الكويت، وكان ع�شو في مجل�س المعارف في عام 1936م. 

- فاز في انتخابات المجل�س الت�شريعي الكويتي الأول في عام 1938م والمجل�س الت�شريعي الكويتي 

الثاني في عام 1939م. 

- �شارك في تاأ�شي�س المدر�شة الأحمدية مادياً وفكرياً. 

- �شارك في نفقات الإمام والموؤذن لأحد م�شاجد الكويت. 

- اأحد الأع�شاء الموؤ�ش�شين للبلدية عام 1348هـ. 

- �شارك في تاأ�شي�س دائرة المعارف لتو�شيع مجال التعليم في الكويت. 

- �شارك بتاأ�شي�س بنك الكويت الوطني عام 1952م وكان من اأحد اأع�شائه كما �شارك بتاأ�شي�س �شركة 

الخطوط الجوية الكويتية وكان اأحد اأع�شاء مجل�س اإدارتها عام 1954م. 
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153 - �شيف الدولة الحمداني 919 م - 967 م

- هو علي بن عبداهلل بن حمدان الحمداني التغلبي من الدولة الحمدانية و�شيف الدولة لقبه وقد 

غلب عليه ولقبه به الخليفة العبا�شي. 

- كان راعياً للفنون والعلماء وفتح بالطه وخزائنه للعلماء وال�شعراء والمفكرين. 

- كانت له عملة خا�شة ي�شكها لل�شعراء من مادحيه ومنهم المتنبي والفارابي الفيل�شوف ال�شهير. 

- اإعتنى بابن عمه واأخو زوجته اأبو فرا�س الحمداني �شاعر حلب. 

- ن�شاأ مقاتاًل �شجاعاً. 

- اإزدهرت الدولة في عهده وارتفع �شاأن بني حمدان حتى بلغوا �شاأناً عالياً. 

- بداأ حياته ال�شيا�شية والياً على مدينة وا�شط في العراق. 

- اإ�شتهر �شيف الدولة بمحاربته للروم وردهم عن حدود دولته وقد �شاعده في حروبه قبيلة ربيعة 

وهي من اأقوى قبائل العرب في تلك الفترة. 

- خا�س معارك �شد بني عامر وقبائل الأتراك والديلم والأكراد وانت�شر عليهم. 

154 - �شمالن بن �شيف 1864 م - 1945 م 

- هو �شمالن بن علي اآل �شيف الرومي من قبيلة عنزة ولد في منطقة ال�شرق في الكويت. 

اأو  اإلى مراكز بيعه في البحرين  اللوؤلوؤ فكان ي�شتريه من الغوا�شين ثم ي�شافر به  اإ�شتغل بتجارة   -

الهند. 

- كانت ديوانيته ملتقى اأهل العلم وال�شورى في الكويت حيث ي�شت�شيف فيها العلماء الوافدين وتعقد 

حلقات العلم وتبادل الآراء. 

- �شارك في اأول مجل�س �شورى في الكويت �شنة 1921م في اأول حكم لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح. 

- تبرع بمبلغ 5000 روبية للم�شاركة في بناء مدر�شة المباركية حيث عرف بال�شخاء والكرم. 

- اأ�ش�س مدر�شة خا�شة ت�شم اليتامى من اأهل الكويت يتلقون فيها العلم اأ�شوة بغيرهم من الطالب 

حيث �شميت مدر�شة ال�شعادة وكانت ثالث مدر�شة نظامية في الكويت تدر�س بالمجان ثم ا�شطر 

لإغالقها بعد ذهاب ثروته اإثر ك�شاد اللوؤلوؤ ب�شبب ظهور اللوؤلوؤ ال�شناعي. 

- اإ�شتهر باإح�شانه اإلى الفقراء والم�شاكين في ال�شر والعالنية خا�شة عندما حلت الأزمة القت�شادية 

لل�شيوف  مفتوحاً  واأخيه  ديوانه  فكان  الأولى  العالمية  الحرب  اأثناء  كلها  العربية  المنطقة  في 

والفقراء. 

- خ�ش�س و�شقيقه ح�شين �شفينة ت�شمى »رانقون« وجعال ن�شف ما تجلبه ال�شفينة من الماء �شقاية 

للفقراء مجاناً حيث كانت حاجة النا�س للماء �شديدة خا�شة في �شيف الكويت القا�شي. 
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- كانت له م�شاهمات جليلة في تعمير الم�شاجد وكذلك اأ�ش�س م�شجد ال�شمالن ذو المئذنتين، حيث 

في  الم�شجد  هذا  ويقع  للو�شوء  مكاناً  منه  فعمل  اإدري�س  بن  لجا�شم  علي  اإبنه  مال  بثلث  تبرع 

المرقاب عند تقاطع �شارعي عبدالعزيز ال�شقر وعبداهلل المبارك. 

- كتب عنه ال�شيد محمد مال ح�شين التركيت الأديب المعروف في مجلة البعثة الكويتية �شنة 1947م 

وال�شيخ عبداهلل النوري وال�شادة فرحان الفرحان وح�شين عبدالرحمن. 

155 - �شمالن بن يو�شف 

- لم تتوفر �شيرة له. 

156 - �شالح عبدالرحمن العبدلي 1915 م -  1996 م 

- هو �شالح عبدالرحمن العبدلي من بني زيد من قحطان. 

- اأ�ش�س �شركات للمقاولت وال�شيرفة في فترة الخم�شينيات. 

157 - �شالح الدين الأيوبي 1137 م - 1193 م 

- هو الملك النا�شر اأبو المظفر يو�شف بن اأيوب الملقب ب�شالح الدين الأيوبي من اأ�شل كردي ولد 

في تكريت. 

- مقاتاًل وبطاًل ورجاًل مثقفاً كريم الخلق وموؤ�ش�س الأ�شرة الأيوبية في م�شر وال�شام. 

- رافق عمه الأمير �شيركوه في حمالت �شد الفاطميين وخلف عمه بعد مماته واأنهى حكم الفاطميين 

في م�شر. 

- فتح اليمن وفل�شطين ودم�شق والمو�شل وحلب كما هزم ال�شليبيين في معركة حطين عام 1187م 

وفتح بيت المقد�س. 

- واجه ريت�شارد قلب الأ�شد ملك اإنجلترا في الحرب ال�شليبية الثالثة عام 1189م ثم انتهى ب�شلح 

الرملة عام 1192م. 

- بنى الكثير من الم�شاجد والقالع وبع�س اأ�شوار القاهرة. 

- مات �شالح الدين من الحمى في دم�شق في 1193/3/3م ودفن في �شريح في المدر�شة العزيزية 

قرب الجامع الأموي اإلى جوار الملك نور الدين زنكي. 

158 - �شنعاء 

- ن�شبة اإلى عا�شمة الجمهورية اليمنية واإحدى مدنها القديمة التي يعود تاريخها اإلى �شاللة �شباأ من 

القرن ال�شاد�س قبل الميالد، كان اإ�شمها اأزال فلما نزل بها الأحبا�س ونظروا اإلى مبانيها الم�شيدة 
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بالحجارة قالوا هذه �شنعة ومعناها بل�شانهم ح�شينة ف�شميت لذلك با�شم �شنعا اأو �شنعاء كما 

تعرف اليوم. 

- ا�شتهرت �شنعاء القديمة بمنازلها المتعددة الطبقات التي قد ي�شل عددها اإلى �شبعة تبعاً للحالة 

الإقت�شادية والمكانة الإجتماعية ل�شاحب المنزل. 

- يعتبر باب اليمن ما تبقى من اأبواب �شور �شنعاء وهو ي�شمل في داخله اأكثر الأ�شواق التقليدية في 

العا�شمة اليمنية واأكثرها ازدحاماً على مدار ال�شاعة. 

- ا�شتهرت �شنعاء عبر تاريخها بجودة منتجاتها الن�شيجية من الأقم�شة والبرد التي ي�شرب بجمالها 

وجودتها المثل اإ�شافة اإلى �شناعة ال�شيوف والخناجر المر�شعة بالجواهر هي واأغمدتها اأي�شاً 

و�شناعة الجلود. 

التي  القلي�س  وكني�شة  غمدان  ق�شر  واأ�شهرها  بق�شورها  الإ�شالم  قبل  ما  ع�شور  في  ا�شتهرت   -

�شيدها اأبرهة في القرن ال�شاد�س الميالدي. 

159 - �شويحي بن رميح 1840 م - 1907 م 

- هو �شويحي بن فهد بن رميح الرا�شد اآل جمهور الهر�شاني ولد في فريج البدر في القبلة. 

- من اأكبر �شعراء ع�شره وكانت حياته بين البداوة والبحر فكتب ال�شعر مع بداية �شبابه وكانت حياة 

ال�شقاء ومعاناة البحر اأكثر �شمات �شعره. 

- در�س في الكتاتيب وعمل في البحر فدخل الغو�س وهو في الخام�شة ع�شر وتدرج في المراتب 

البحرية من تباب اإلى بحار ثم غي�شاً. 

- لقبه الأديب عبدالرزاق العد�شاني ب�شاعر البحر لكثرة ما كتبه من �شعر عن البحر وحنينه للكويت 

واأهلها ثم قام بتدوين �شيرته في كتاب عام 1998م. 

- له الف�شل في ابتكار فن القلطة ومن مميزات �شعره اأنه مجدد يمزج بين األفاظ المدنية والبداوة. 

- لل�شاعر ق�شائد رائعة منها »يا بن �شالم« التي غنتها الكثير من الفرق ال�شعبية واأغنيه »مباركين 

عر�س الأثنين« التي باتت جزء من الثقافة الكويتية ال�شعبية. 

160 - طارق بن زياد 670 م - 720 م 

- هو طارق بن زياد بن عبداهلل الليثي من اأ�شل بربري ين�شب اإلى ابن عذاري اإلى قبيلة نفزة اأ�شلم 

على يد مو�شى بن ن�شير. 

- قائد ع�شكري له قدرات في فنون القتال واقتحام المعارك وقيادة الجي�س ووله مو�شى بن ن�شير 

على مقدمة جيو�شه لما اأظهره من مهارة في القياده كما وله على المغرب. 
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- قام بالعديد من الفتوحات وعبر الم�شيق ونزل بجبل كالبي الذي �شمي بعد ذلك باإ�شمه ثم �شار 

اإلى نهر البرباط اإلى اأن و�شلت الفتوحات اإلى طليطلة وكذلك اإ�شبيلية وقرطبة والأندل�س وبهذا 

ثبت فتح العرب لأ�شبانيا فحكموها حتى عام 1492م. 

- هو �شاحب الخطبة ال�شهيرة: اأيها النا�س اأين المفر البحر من ورائكم والعدو من اأمامكم. 

- توفي في دم�شق فقيراً معدماً. 

161 - طرابل�س

- ن�شبة اإلى مدينتين الأولى في لبنان والثانية في ليبيا. 

- مدينة طرابل�س في لبنان ن�شاأت اإبان الفينيقيين كمحطة تجارية و�شوق لت�شريف المواد الأولية 

من اإفريقيا. 

ال�شبب وراء احتاللها من قبل  المتعددة  الإ�شتراتيجي وميناءها الح�شين وثرواتها  - كان لموقعها 

العديد من الدول القوية مثل الأ�شبان والإيطاليين. 

- يعود تاريخها اإلى الأغريق الذين اأ�شموها تريبولي اأي المدن الثالث مدينة فينيقية بثالثة اأحياء 

عمرانية وهي محالتا ومايزا وكايزا كما دعيت اأيام العرب بالفيحاء وقد اكت�شف فيها العديد من 

القبور الفينيقية والبونقية كما اكت�شف بها م�شنع فينيقي لإنتاج الفخار. 

- اأما طرابل�س عا�شمة الجماهيرية العربية الليبية ال�شعبية الديموقراطية فقد تغيرت كثيراً وازدهرت 

بعد قيام الثورة في ليبيا عام 1969م تقع على البحر الأبي�س المتو�شط في �شهل �شاحلي منب�شط 

تكثر بها ب�شاتين البرتقال والليمون والزيتون. 

162 - عبد الحميد عبدالعزيز ال�شانع 1888 م - 1976 م 

- هو عبدالحميد عبدالعزيز ال�شانع من اأعالم الثقافة والقت�شاد وال�شيا�شية في تاريخ الكويت. 

- تقلد عدة منا�شب منها:

- رئا�شة الجمرك البري لتطبيق المعاهدة بين الكويت وال�شعودية لتنظيم التجارة والقوافل. 

- مديراً لل�شركة الكويتية لجلب المياه من �شط العرب. 

- ع�شو المحكمة الكلية مع ال�شيخ/ عبداهلل الجابر ال�شباح عام1947م. 

- �شغل من�شب مدير البلدية من عام 1948م حتى عام 1952م. 

- ع�شو مجل�س ال�شحة حتى عام 1952م. 

»المكتبة  با�شم  عرفت  والتي  الكويت  تاريخ  في  عامة  مكتبة  اأول  باإن�شاء  با�شتراكه  بارز  دور  له   -

الأهلية«. 

- اختير في ع�شوية اللجنة الم�شتركة التي عملت للتح�شير والإعداد للقوانين المدنية والتجارية 

والجزائية. 
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- ع�شو الت�شكيل الثاني لمجل�س المعارف. 

- كان ع�شواً بارزاً في لجنة اإعداد تاريخ الكويت. 

- ع�شو اللجنة العليا للجن�شية الكويتية عام 1959م. 

- �شاهم في العمل ال�شحفي حيث اأ�شدر مجلة كاظمة عام 1947م وكان �شاحب المتياز لها. 

- ع�شو النادي الأدبي الذي افتتح عام 1924م وقد مار�س ال�شحافة وله مقالت كثيرة حول العروبة 

والإ�شالم. 

163 - عبدالرحمن الداخل 731 م -   788 م 

من  هرب  قري�س  �شقر  ويلقب  مــروان  بن  عبدالملك  بن  ه�شام  بن  معاوية  بن  عبدالرحمن  هو   -

العبا�شيين عند قيام دولتهم، اإلى الأندل�س حيث دخلها، و�شمي بذلك عبدالرحمن الداخل. 

- لما اأوقع العبا�شيون بالأمويين فر عبدالرحمن الداخل اإلى فل�شطين حيث لحق به موله بدر باأموال 

من ذهب وجواهر ثم وجه نظره اإلى الأندل�س فدخلها عام 138هـ وعمره 25 �شنه وكان جندها 

موالي لبني اأميه فاأقبل النا�س على مبايعته واأ�ش�س الدولة الأموية في الأندل�س. 

- بنى في عهده الم�شجد الجامع لقرطبة ولكن مات قبل اإتمامه كما بنى الر�شافة ت�شبها بجده ه�شام 

الذي بنى ر�شافة ال�شام و اأن�شاأ جي�شاً قوياً. 

- دون الدواوين وزين قرطبة بالمباني ال�شخمة والحدائق الغناء. 

 كان ف�شيح الل�شان �شاعراً حالماً �شجاعاً مقداماً جواداً. 

- توفي في قرطبة ودفن في ق�شرها. 

164 - عبدالرحمن يو�شف البدر 

- هو نوخذه من اأهل قبلة. 

165 - عبدالعزيز اإبراهيم الم�شعل 

- هو نوخذة �شلب وجرئ وذو �شخ�شية قوية وكان يود اأن يكون في المقدمة في اأي عمل يقوم به 

ولقد عا�س ومات ميتة الفداء. 

- اأ�شهر نواخذة ال�شفر ال�شراعي حيث دربه والده على قيادة ال�شفن ال�شراعية. 

- طلب منه التاجر عبداللطيف ثنيان الغانم بقيادة �شفينته الم�شهورة »البوم المثنى« فقام بقيادتها 

بعد اأن اأ�شرف على �شنعها في عام 1939م وقادها لمدة خم�س �شنوات. 

البوم  الخرافي وهي  نا�شر  للتاجر عبدالمح�شن  �شفينة جديدة  بناء  بالإ�شراف على  بعدها  قام   -

»ممتاز« وقام بقيادتها حتى عام 1948م وو�شل اإلى الهند في ثالث رحالت في المو�شم الواحد 

وكلها كانت رحالت موفقة. 
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- اأف�شل رحلة وردت فيها ذكر النوخذه عبدالعزيز الم�شعل هي التي ذكرها النوخذه عي�شى ب�شارة في 

رحلته اإلى ال�شواحل الأفريقية حيث طلب منه النوخذه عبدالعزيز الم�شعل اأن ي�شحبة (�شنيار) 

لأنه لم ي�شبق له الإبحار اإلى �شرق اأفريقيا. 

اأ�شيب بمر�س ال�شكري والقرقرينة التي كانت �شبب لوفاته عندما كان في  اأن  - ترك البحر بعد 

الثامنة والخم�شين من العمر. 

166 - عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 1912 م - 1999 م 

- هو عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهلل بن باز ولد في الريا�س ب�شيراً ثم 

اأ�شابه المر�س في عينيه ف�شعف ب�شره. 

- ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب وال�شيخ �شالح بن ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب قا�شي الريا�س 

وال�شيخ �شعد بن عتيق قا�شي الريا�س وال�شيخ حمد بن فار�س وكيل بيت المال بالريا�س وال�شيخ 

�شعد بن وقا�س البخاري من علماء مكة المكرمة اأخذ عنهم علم التجويد في عام 1355هـ و�شماحة 

ال�شيخ محمد بن اإبراهيم بن عبد اللطيف اآل ال�شيخ رحمه اهلل مفتي عام الديار ال�شعودية. 

- برز في العلوم ال�شرعية واللغة وعين في الق�شاء 1357هـ ودر�س علوم الفقه والتوحيد والحديث. 

- عنى عناية خا�شة بالحديث وعلومه حتى اأ�شبح حكمه على الحديث محل اعتبار. 

- له العديد من المحا�شرات والندوات العلمية بالإ�شافة اإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الذي اأ�شبح �شفًة مالزمًة له. 

- رئي�س هيئة كبار العلماء في المملكة ورئي�س اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة 

العالم الإ�شالمي ورئي�س المجل�س الأعلى  التاأ�شي�شي لرابطة  المذكورة ورئي�س وع�شو المجل�س 

العالمي للم�شاجد ورئي�س المجمع الفقهي الإ�شالمي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإ�شالمي 

ورئي�س وع�شو المجل�س الأعلى للجامعة الإ�شالمية بالمدينة المنورة وع�شو الهيئة العليا للدعوة 

الإ�شالمية في المملكة. 

- له العديد من الموؤلفات منها »مجموع فتاوى ومقالت متنوعة« و »الفوائد الجليلة في المباحث 

الفر�شية« و »التحقيق والإي�شاح لكثير في م�شائل الحج والعمرة والزيارة« و »ر�شالتان موجزتان 

في الزكاة وال�شيام« و »العقيدة ال�شحيحة وما ي�شادها« وغيرها كثير من موؤلفاته. 

- توفي في الطائف. 

167 - عبدالعزيز حمد ال�شقر 1913 م - 2005 م 

- عبدالعزيز حمد عبداهلل ال�شقر ولد في مدينة الكويت بمنطقة القبلة والده هو رئي�س مجل�س 

ال�شورى في عام 1921م. 
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- در�س في المدر�شة المباركية والمدر�شة الأحمدية ودر�س اللغة الإنجليزية في كرات�شي وقام والده 

باإر�شاله اإلى الهند لتعلم تجارة التمور، وقام باإكمال م�شوار والده بالتجارة بين الكويت والهند بعد 

وفاة والده، وفي عام 1951م عاد اإلى الكويت. 

- �شارك باإجتماعات المجل�س الت�شريعي قبل اإعالن ت�شكيله. 

- ع�شو بالمجل�س البلدي عامي 1952م و 1955م. 

- ع�شو بالمجل�س الت�شريعي عام 1955م. 

1963م  عام  الأمة  مجل�س  رئا�شة  وتولي  1962م  عام  في  التاأ�شي�شي  المجل�س  في  انتخب ع�شواً   -

وا�شتقال عام 1967م. 

- تولى من�شب وزير ال�شحة في اأول مجل�س للوزراء بتاريخ الكويت. 

- �شاهم بتاأ�شي�س بنك الكويت الوطني في عام 1952م والخطوط الجوية الكويتية في عام 1954م 

و�شركة ناقالت نفط الكويت في عام 1957م و�شركة ال�شينما الكويتية في 1957م، كما �شاهم في 

تاأ�شي�س غرفة تجارة و�شناعة الكويت في عام 1959م وتراأ�شها لمدة 36 �شنة. 

168 - عبدالعزيز عبداهلل ال�شرعاوي 1931 م - 2003 م 

- عين وزيراً لل�شئون الجتماعية والعمل في عامي 1965م و 1967م. 

- انتخب ع�شواً في مجل�س الأمة عام 1967م. 

- عين وزيراً للبريد والبرق والهاتف في عام 1967م. 

- عين وزيراً ل�شئون مجل�س الوزراء بالإ�شافة لعملة كوزيراً للبريد والبرق والهاتف في عام 1960م. 

- عين وزيراً للبريد والبرق والهاتف ووزيراً للكهرباء والماء بالوكالة في عام 1971م. 

169 - عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد 1896 م - 1988 م 

- هو عبدالعزيز بن عبدالمح�شن بن �شالح العلي الرا�شد من الزلفي في المملكة العربية ال�شعودية. 

- هاجر اإلى الكويت عام 1909م برفقة اأمه واإخوته. 

بتجارته  اإ�شتقل  اأن  اإلى  لالأقم�شة  تاجراً  �شارك  بعدها  الخ�شار  تجار  اأحد  لدى  بالعمل  اإلتحق   -

الخا�شة. 

- تولى منا�شب عدة وهي ع�شويته في مجل�س اإدارة الأوقاف عام 1935م ومجل�س ال�شحة عام 1939م 

التجارية  الخالفات  ف�س  ولجنة  الكويت  و�شناعة  تجارة  وغرفة  1960م  عام  البلدي  والمجل�س 

والعائلية. 

- تطوع في �شفوف المقاتلين للدفاع عن الوطن في موقعة الجهراء عام 1920م. 

- قدم اقتراحاً للمجل�س البلدي يحدد فيه اأ�شلوب التثمين فتمت الموافقة عليه من ال�شيخ عبداهلل 

ال�شالم ثم بداأ التثمين. 
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- قبل وفاته قام بتخ�شي�س جزء محدد من تركته يقوم عليه مجل�س و�شية ر�شمي يرعى الأعمال 

ال�شحية  بالمنطقة  الح�شا�شية  لأمرا�س  اأن�شاأ مركز  الأعمال  تلك  بين  ومن  وفاته  بعد  الخيرية 

بال�شويخ و بناء جامع بال�شجيج عام 1997م والتكفل بنفقة عدد من الحجاج الغير قادرين على 

تاأهيلي لمعالجة مدمني  الخير لعمل مركز  ب�شائر  للجنة  الحج في كل عام وتبرع  اأداء فري�شة 

المخدرات �شنة 1998م واإن�شاء �شالة كبيرة لالأطفال في رو�شة اأحد بالعديلية. 

- ومن اأعماله الخيرية اأي�شاً اإن�شاء مركز عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد الديني في كل من م�شر 

واألبانيا وبنغالد�س وموزنبيق ومركز لأعمال النجاره في باك�شتان وجامع في كازاخ�شتان واأخيراً 

مجمع �شكني في البحرين. 

170 - عبدالعزيز محمد الدعيج  1840 م - 1936 م 

في  ولد  الدعيج  عبداهلل  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالمح�شن  بن  محمد  عبدالعزيز  هو   -

الق�شيم بالمملكة العربية ال�شعودية. 

- كان رجاًل تقياً ورعاً در�س الفقه واأتقنه حتى اأ�شبح متمكناً من الإفتاء في الحالل والحرام. 

- تعلم القراءة والكتابة لدى الكتاب ثم ا�شتغل بالتجارة منذ �شن الثانية ع�شرة وبرز في مجال توفير 

مياه ال�شرب لأهل الكويت. 

والفقراء  للمحتاجين  بالمال  والإح�شان  ال�شقاية  بين  وتنوعت  الإح�شان في حياته  اأوجه  تعددت   -

حري�شاً على الرزق والبيع الحالل كما عرف بحبه لأهله و�شلة رحمه حتى اإفتتح ديوانه لجمع 

�شمل عائلته واأ�شدقائه. 

- ُعرف بحر�شه على اإزالة الخ�شومات والإ�شالح بين النا�س فكان حاكم الكويت اآنذاك ال�شيخ �شالم 

المبارك ال�شباح ي�شتعين به في حل الخ�شومات واإ�شالحها. 

مدينة  في  ودكاكينه  بيوته  من  مجموعة  بوقف  الوفاة  عند  بو�شيته  عبدالعزيز  المرحوم  و�ّشى   -

الكويت وت�شبيل مياه ال�شرب فيها للفقراء والمحتاجين وكذلك بالت�شدق باأمواله لهم ب�شكل دائم 

بعد وفاته. 

171 - عبدالعزيز يو�شف المزيني 1898 م - 1969 م 

- هو عبدالعزيز يو�شف عبداهلل محمد المزيني من قبيلة مزينة حرب ولد في بريدة بالق�شيم. 

وال�شيخ عبداهلل خلف  ال�شالح  عبدالملك  والأ�شتاذ  القناعي  عي�شى  بن  يو�شف  ال�شيخ  اأ�شاتذته   -

الدحيان. 

- كان ع�شوا في مجل�س الأوقاف. 

- ع�شواً في مجل�س المعارف عام 1952م. 

- ا�شتغل بالتجارة مع عمه ال�شيخ محمد عبدالمح�شن الدعيج ثم �شقيقه علي. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 201 -

- كان مالذاً بعد اهلل تعالى للفقراء والمحتاجين وله ول�شقيقه علي المواقف النبيلة الدالة على قوة 

الإيمان باهلل ور�شوله. 

الأحاديث  و�شرح  وتالوة  الكريم  القراآن  تف�شير  لدرو�س  مقراً  المرقاب  في  عائلته  ديوانية  كانت   -

النبوية. 

- اأ�ش�س جمعية الإر�شاد الإ�شالمية مع المح�شن الحاج عبدالعزيز المطوع واآخرين. 

- له م�شاهمات جليلة في اإعمار الم�شاجد و�شيانتها في الكويت وخارجها وكذلك له م�شجد في 

منطقة ال�شعب البحري. 

- قام ببناء الم�شت�شفيات خارج الكويت. 

- �شنة 1956م تبرع عبدالعزيز المزيني واأخوه بمبلغ 100 األف روبية لم�شر اإثر العدوان الثالثي عليها 

وقد اأر�شل لهما الرئي�س جمال عبدالنا�شر ر�شالة �شكر على ذلك. 

172 - عبدالقادر الح�شيني 1910 م - 1948 م 

- هو عبدالقادر مو�شى كاظم الح�شيني ولد في اإ�شتانبول. 

- در�س القراآن الكريم في القد�س ثم در�س بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت ثم 

انتقل اإلى القاهرة ودر�س الكيمياء والريا�شيات. 

- طرد من م�شر بعد اأن اأعلن ن�شاطه الوطني وعاد اإلى القد�س عام 1932م. 

- قام على تدريب �شبان فل�شطينيين لينظموا وحدات م�شلحة تدافع عن اأر�شها وقاموا بعدة عمليات 

مثل اإلقاء قنبلة على منزل �شكرتير عام فل�شطين ثم على المندوب ال�شامي البريطاني ومهاجمة 

القطارات البريطانية. 

- وفي عام 1939م �شارك في معركة الخ�شر ال�شهيرة في فل�شطين والتي اأ�شيب فيها اإ�شابة بالغة. 

�شر في العراق ثالث �شنوات. 
ُ
- رحل اإلى العراق ووا�شل الكفاح والجهاد �شد الإنجليز حتى اعتُقل واأ

- ذهب اإلى المملكة العربية ال�شعودية ومكث فيها عامين في �شيافة الملك عبدالعزيز ثم انتقل اإلى 

م�شر عام 1946م. 

الم�شرية  الحدود  بالقرب من  �شرياً  واأن�شاأ مع�شكراً  للمقاومين  والت�شليح  التدريب  - نظم عمليات 

الليبية. 

- عاد اإلى فل�شطين بعد قرار الأمم المتحدة باإنهاء الإنتداب وتق�شيم فل�شطين اإلى دولتين عربية 

ويهودية. 

- �شارك في عدة معارك في فل�شطين مثل معركة �شوريف وبيت �شوريك ورام اهلل وا�شت�شهد في 

معركة الق�شطل القريبة من القد�س. 
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173 - عبداللطيف �شليمان العثمان 1871 م - 1973 م 

- عبداللطيف �شليمان العثمان التميمي من فريج �شعود بدولة الكويت. 

- هو اأحد اأ�شهر النواخذة عمل في مهنة النوخذة 33 عاماً وو�شل اإلى �شواحل �شط العرب والخليج 

والهند وزنجبار و�شواحل اإفريقيا. 

- در�س في مدر�شة المال �شيد ها�شم الحنيان حيث تعلم القراآن الكريم والقراءة و�شيئا من الح�شاب 

على يده. 

- عمل بالتجارة وكان ينقل الأخ�شاب والتمور والأقم�شة وغيرها من الب�شائع بين الكويت والموانئ 

الأخرى. 

- كان يدرب اأقاربه على فنون المالحة وقيادة ال�شفن ال�شراعية خالل رحالته. 

الكويت وخارجها وكذلك �شاهم في  يبني م�شاجد داخل  اأن  الإح�شان فحر�س  اأوجه  اإجتهد في   -

اإعمار م�شجد عبدالعزيز العثمان في منطقة القبلة بالكويت. 

- اأوقف �شبعة بيوت حول الم�شجد الذي بناه في منطقة الزبير بالعراق لتكون وقفا للفقراء المحيطين 

بالم�شجد وكذلك بيت لالأمام والموؤذن. 

- عرف ب�شخائه وتقديمه الم�شاعدة لمن يحتاجها وكان حري�شاً على اإ�شالح ذات البين وعلى اأداء 

حقوق البحارة كاملة غير منقو�شة. 

- وَكله ال�شيخ عبداهلل الجابر لف�س اأي خالف اأو نزاع بين البحارة لما لديه من راأى �شائب. 

- �شارك في البناء للدفاع عن الكويت بعد معركة الجهراء. 

- تبرع للجي�س الم�شري ب�شخاء اأثناء العدوان الثالثي على م�شر �شنة 1956م. 

174 - عبداهلل الأحمد 1905 م - 1957 م 

- هو ال�شيخ عبداهلل الأحمد الجابر ال�شباح الإبن الأكبر لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح. 

- عمل كرئي�س لدائرة الأمن العام والدفاع بالكويت في الخم�شينات ا�شتهر بقوته بتطبيق القوانين 

وفي فترة توليه ل�شئون الأمن العام قلت الجرائم ب�شكل كبير. 

175 - عبداهلل الخلف ال�شعيد

- هو عبداهلل الخلف من الأ�شر القديمة والمعروفه التي هاجرت من نجد منذ اأكثر من 200 �شنة 

وهم من اأمراء الجهراء. 

- كان جمالً ينقل المنتجات الزراعية من الجهراء اإلى الكويت. 

- ا�شترك في معركة الجهراء. 

- اأول من نقل الركاب بين الجهراء والكويت. 
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176 - عبداهلل الخليفة ال�شباح 

- هو حفيد الحاكم ال�شاد�س للكويت وهو اخو ال�شيخ على الخليفة وابن عم ال�شيخ عبد اهلل الجابر 

ال�شباح. 

- رائد التعليم في الكويت. 

177 - عبداهلل ال�شالم 1895 م - 1965 م 

- 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 عام1939م 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. 

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

دولة ذات كيان وحدود ر�شمية معترف بها. 

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

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

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. 
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- 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 

بو�شع قانون للجن�شية في عام 1959م وقانون النقد الكويتي عام 1960م ليكون الدينار الكويتي 

عملة الكويت الوطنية بدل الروبية. 

178 - عبداهلل المبارك  1915 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. 

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

عاما  قائداً  تعيينه  الكويتية منذ  الم�شلحة  القوات  بناء  الأ�شا�شية في  اللبنات  وا�شعي  اأحد  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. 
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179 - عبداهلل المجرن الرومي

- هو عبداهلل را�شد المجرن الرومي من قبيلة عنزة. 

- كان مختاراً لمنطقة ال�شامية. 

180 - عبداهلل النوري 1905 م - 1981 م 

- هو عبداهلل محمد نوري اأحمد محمد النوري من قبيلة �شمر القحطانية من بطن عبده. 

- در�س على يد والده ال�شيخ محمد النوري ثم ال�شيخ عبداهلل الخلف الدحيان. 

- عمل في التدري�س والتعليم فكان مدر�شاً في مدر�شة محمد العجيري في حي القبلة ثم في مدر�شة 

المباركية ثم المدر�شة الأحمدية. 

- عمل متطوعاً لمدة 3 �شنوات في المعهد الديني ليدر�س الفقه الحنبلي. 

- ا�شتغل في التجارة و�شافر على اأثرها اإلى الهند و�شيالن وغيرها. 

- عين كاتباُ في المحكمة ثم اأخد يتدرج حتى اأ�شبح رئي�شاً للكتاب ثم اختاره ال�شيخ عبداهلل الجابر 

�شكرتيراً خا�شاً له. 

- عين مفت�شاً ومر�شداً عاماً لأئمة الم�شاجد لمدة �شنة. 

- �شارك في اإدارة اإذاعة الكويت عند تاأ�شي�شها 1955م ثم اإ�شتقال من عمله بالمحاكم حيث تفرغ 

للعمل بالمحاماة. 

- عمل اإمام وخطيب لم�شجد القاد�شية حيث يقطن فترة من الزمن. 

- اآثر اأداء الأعمال الخيرية والإهتمام باأمور الم�شلمين على الوظائف الحكومية والأعمال الحرة الإ 

المحاماة فقام بم�شاعدة العديد من المدار�س والجمعيات الإ�شالمية في اندوني�شيا والهند كما 

قام باإن�شاء مدر�شة النوري النموذجية ب�شدني في اأ�شتراليا. 

- اإتجه بكل ما اأعطاه اهلل من جهد ومال وفطنة اإلى الدعوة للدين فكان داعية ومر�شداً يتخذة النا�س 

مرجعاً لهم. 

اإدخال  اأ�شبوعية لبرنامج تحت عنوان »مع الدين« وكذلك  اإعداد وتنفيذ حلقات تلفزيونية  - تولى 

برامج متنوعة لالإذاعة منها »برنامج الدين الن�شيحة« وبرامج �شحية كان يعدها ويقدمها بنف�شه 

وبرامج لالأطفال يغر�س فيهم مبادئ الدين القيم. 

- ترك مكتبة عامرة بكتب الفقه والحديث وعلوم الدين والدنيا، ف�شمت ما يزيد عن 7 اآلف كتاب 

و»البهائية  الوثقى«  و»العروه  �شاألونى«  ما  غريب  »من  كتاب  ال�شخ�شية  موؤلفاته  من  كتب  منها 

�شراب« و»الأمثال الدارجة في اللهجة الكويتية« وما يطابقها في اللغة العربية. 
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181 - عبداهلل زكريا الأن�شاري 1921 م - 2006 م 

- در�س في مدر�شة والده المال زكريا الأن�شاري والمدر�شة المباركية حتى عام 1945م. 

- بداأ نظم ال�شعر وهو في ال�شابعة ع�شرة من عمره وقد ن�شر معظم �شعره في ال�شحف ال�شورية 

اأو  الو�شف  �شواء في  ال�شعرية  الق�شائد  الكثير من  القاهرة وكتب  البعثة في  والعراقية ومجلة 

الغزل. 

- مدر�س في المدر�شة ال�شرقية. 

- وزيراً مفو�شا في وزارة الخارجية 1962م ثم �شفيراً فيها. 

- مدير لإدارة ال�شحافة والثقافة في وزارة الخارجية. 

- م�شرف مالي على بيت الكويت في القاهرة. 

- رئي�س تحرير مجلة البعثة. 

- رئي�س تحرير مجلة البيان ال�شادرة عن رابطة الأدباء في الكويت. 

- له مجموعة من الموؤلفات بلغت 11 مولفاً منها »فهد الع�شكر حياته و�شعره« و»ال�شعر العربي بين 

العامية والف�شحى« و»ال�شا�شه وال�شيا�شية والوحدة ال�شائعه بينهما« و»حوار المفكرين«. 

182 - عبداهلل محمد الهاجري 

- اأحد رجال ال�شيخ مبارك ال�شباح الذي قام بجمع المقاتلين لمعركة ال�شريف. 

183 - عبدالمنعم ريا�س  1919 م - 1969 م 

م�شر  جمهورية  في  الغربية  محافظة  من  عبداهلل  ريا�س  محمد  عبدالمنعم  محمد  الفريق  هو   -

العربية. 

- يعتبر من اأ�شهر الع�شكريين العرب في القرن الع�شرين. 

- �شارك في الحرب العالمية الثانية �شد الألمان والإيطاليين. 

- در�س في كتاب القرية وتدرج حتى ح�شوله على الثانوية ثم التحق بالكلية الع�شكرية ونال �شهادة 

الماج�شتير في العلوم الع�شكرية. 

- �شارك في حرب فل�شطين عام 1948م. 

- تولى قيادة مدر�شة المدفعية الم�شادة للطائرات وكان وقتها برتبه مقدم. 

- في عام 1964م �شغل من�شب رئي�س اأركان القيادة العربية الموحدة. 

- وفي عام 1968م عين اأميناً عاماً م�شاعداً لجامعة الدول العربية. 

184 - عبدالوهاب ح�شين القرطا�س 1928 م - ... 

- هو عبدالوهاب ح�شين عبدالوهاب القرطا�س. 
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- عمل باإدارة التموين من 1943م اإلى 1945م. 

- تدرج في �شلك التعليم اإلى اأن اأ�شبح ناظراً. 

- اأ�شهم في اإن�شاء نادي المعلمين عام 1951م وتولى رئا�شتها عام 1968م. 

- كان ع�شواً ومديراً داخلياً في رابطة الجتماعيين. 

- اختير ليكون ملحقاً ثقافياً ب�شفارة الكويت في لبنان. 

- عين م�شت�شاراً ثقافياً ب�شفارة الكويت في الأردن عام 1982م. 

185 - عثمان بن عفان 47 ق.هـ - 35 هـ 

- هو الخليفة عثمان بن عفان بن اأبي العا�س بن اأميه بن معد بن عدنان ر�شي اهلل عنه من قري�س. 

- ثالث الخلفاء الرا�شدين ومن ال�شابقين اإلى الإ�شالم اأ�شلم وهو في 34 من عمره وهو من ال�شتة 

الذين توفى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهو را�شي عنهم واأحد المب�شرين بالجنة الع�شرة. 

- لقب بذو النورين لأنه تزوج اإثنين من بنات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهما رقية واأم كلثوم. 

- كان غنياً �شريفاً في الجاهلية وبعد اإ�شالمه بذل الكثير من ماله في �شبيل الإ�شالم ك�شراء اآبار 

للمياه والتجهيز للغزوات و�شراء اأرا�س لم�شاجد الم�شلمين. 

- قال عنه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم : اأ�شدق اأمتي حياًء عثمان . 

- �شهد الهجرتين اإلى الحب�شة والمدينة وجمع القراآن في عهده على لغة قري�س ولهجتهم وهي لهجة 

العرب وي�شمى م�شحف عثمان اأو الم�شحف الإمام. 

- له العديد من الفتوحات حتى و�شلت الدولة الإ�شالمية اإلى اأرمينيه والقوقاز وخرا�شان وقبر�س. 

- قتل على اأيدي اأهل الفتنه عن عمر يناهز 82 عاماً ودفن بالبقيع. 

186 - عدن 

- ن�شبة اإلى مدينة عدن ثاني اأكبر مدن اليمن فعدن تطل على خليج عدن وتقع على بعد 170كم 

�شرق م�شيق باب المندب، وتمتاز بتاريخ عريق للمالحة الدولية منذ القرن ال�شابع ق.م ومحمية 

ب�شل�شلة من الجبال البركانية ذات المواقع الطبيعية الجذابة لل�شياح. 

- في اللغة هي ال�شتيطان مع ما يجعل ال�شتقرار ممكنا للزراعة والتعدين ورعي الدواب كما تعني 

�شاحل البحر، اأما الم�شادر التاريخية العربية فتن�شبها اإلى عدن بن عدنان كما ورد عند الطبري 

وهو اأول من حب�س بها كما ورد ا�شمها في كل من التوراة والإنجيل والقراآن الكريم. 

- عرفت كميناء تجاري هام يربط اآ�شيا �شرقاً واأفريقيا غرباً واأوربا �شمالً. 
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187 - عرفات 

يوم  الم�شلمون في مو�شم الحج حتى تغرب �شم�س  المكرمة يقف فيه  اإلى موقع في مكة  ن�شبة   -

التا�شع من ذي الحجة. 

- عرفات كلها موقف للحجاج عدا بطن عرنه وهو الوادي الذي يلي م�شجد نمرة في اتجاه القبلة. 

- قيل اأن عرفة �شمي بذلك لأن النا�س يتعارفون فيه اأو لأن جبريل طاف باإبراهيم كان يريه الم�شاهد 

َعَرْفَت؟«، فيرد اإبراهيم: »َعَرْفُت، َعَرْفُت«، اأو لأن اآدم وحواء »عندما هبطا 
َ
َعَرْفَت؟ اأ

َ
فيقول له: »اأ

من الجنة« اإلتقوا فعرفها وعرفته في هذا المكان. 

188 - عكا 

مدن  اأقــدم  من  وتعد  المتو�شط  الأبي�س  البحر  �شاحل  على  توجد  فل�شطينية  مدينة  اإلى  ن�شبة   -

العالمية كما عرفت بموقعها  التراثية  المواقع  واأهم  التوراة  التاريخية ورد ذكرها في  فل�شطين 

ال�شتراتيجي الهام. 

- تميزت ب�شناعة الزجاج والأ�شبغة الأرجوانية الملوكية. 

- اإحتلها وحكمها �شل�شلة طويلة من الغزاة وا�شتهرت ب�شدها لنابليون بونابرت اإبان الحملة الفرن�شية. 

- ظهر في اأبنيتها فن العمارة الفاطمي وال�شليبي والعثماني. 

- تعتبر مدينة مختلطة من ال�شكان العرب واليهود. 

189 - عكاظ

اإلى �شوق عكاظ الذي يقع في �شهل منب�شط بين مكة والطائف وكان يمتاز بوفرة المياه  - ن�شبة 

والنخيل وكان مو�شم ال�شوق يقع بين هالل ذي القعدة اإلى ع�شرين يوم وكان هذا ال�شوق اإجتماعي 

وما عقد من  به  اأعلن  بما  الغائب  الحا�شر  يبلغ  منبراً  اأي�شا  وكان  الن�شاطات  اأنواع  بكل  حافل 

معاهدات بين القبائل وكانت تقام فيه مباريات للفرو�شية وال�شباق كما كان ال�شعراء يح�شرون 

ال�شوق لين�شدوا ما اأحدثوا من اأ�شعار التفاخر والحما�شة والمجادلة. 

- اأ�شل كلمة (عكاظ) من المعاكظة وهي المحاجة في المفاخرة لأن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ 

بع�شهم بع�شاً في المفاخرة اأي يغلبه ويقهره. 

اأهم  ومن  وروؤ�شاوؤها  �شيوخها  قبيلة  كل  �شوؤون  فيدير  عكاظ  �شوق  في  والع�شائر  القبائل  تلتقي   -

ال�شخ�شيات التي اإرتبط اإ�شمها بال�شوق: حاجب بن زرارة وعبدالمطلب واأبو طالب كما عال �شاأن 

النابغة الذبياني حيث تراأ�س �شوق عكاظ وعر�س ال�شعراء اأ�شعارهم عليه وخطيب ال�شوق ق�س بن 

�شاعده فيما علقت الق�شائد ال�شبع ال�شهيرة بالمعلقات اإفتخاراً بف�شاحتها في ال�شوق وُعر�شت 

على من يح�شر المو�شم من �شعراء القبائل. 
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190 - علي ال�شالم 1898 م - 1928 م 

- هو ال�شيخ علي ال�شالم المبارك ال�شباح من اأ�شرة اآل ال�شباح الحاكمة في دولة الكويت. 

- يعتبر من اأهل الذكاء والإدراك. 

- له ميل لالأدب ورغبة في مجال�شة اأهل الف�شيلة وال�شتفادة منهم. 

- قائد ع�شكري من قواد معركة الرقعي تعقب الأعداء وقتل اأعزلً في 1928/1/27م. 

191 - علي بن اأبي طالب 23 ق.هـ - 40 هـ 

- هو اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب بن عبدالمطلب بن ها�شم بن عبدمناف بن ق�شي القر�شي 

رابع الخلفاء الرا�شدين واأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

- اأ�شلم وهو في العا�شرة من عمره فكان اأول �شبي في الإ�شالم. 

- ن�شاأ في بيت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وبات في فرا�شه ليلة الهجرة مرتدياً ثوبه حتى ل يفطن 

به الم�شركون. 

- �شارك في جميع الغزوات مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شوى تبوك واأظهر �شجاعة فائقة وكان 

من فر�شان العرب الم�شهورين حمل الراية في فتح خيبر �شنة 7هـ ففتحها اهلل على يديه. 

- عرف بال�شجاعة والخطابة والبالغة كما عرف ببراعته في الق�شاء فكان عمر بن الخطاب ر�شي 

اهلل عنه يقول : اأق�شانا علي وتميز بقدرته على التاأثير والإقناع فقد تم اإ�شالم همدان كلها على 

يديه في يوم واحد. 

- كان الم�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم يحبه حباً جماً حتى قال عنه: من اأحب علّياً فقد اأحبني، ومن 

 .
ّ

، ومن اأبغ�س علّياً فقد اأبغ�شني، ومن اأبغ�شني فقد اأبغ�س اهلل
ّ

اأحبني فقد اأحب اهلل

- �شار علياً ر�شي اهلل عنه اأحد رجال ال�شورى المقربين في خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه 

ومن اأهم م�شوراته موافقته لراأي عمر في عدم توزيع الأر�س المفتوحة واقتراحه البدء في كتابة 

التاريخ الإ�شالمي اإبتداءاً من الهجرة النبوية اإلى المدينة. 

- كان مقرباً من الخليفة عثمان بن عفان ومن اأّجل م�شوراته موافقته لعثمان في جمع النا�س على 

قراءة واحدة لمنع اإختالف النا�س في القراآن. 

اأمور الدولة الفتّيه كما قام  اإيجاد حلول للق�شايا التي لم يرد فيها ن�س وفي تنظيم  - اإجتهد في 

بتو�شيح اأحكام ال�شرع في الحروب الداخلية بين الم�شلمين. 

- ا�شت�شهد على يد عبدالرحمن بن ملجم الخارجي في رم�شان عام 40هـ. 

192 - علي �شليمان بو كحيل 1260 هـ - 1932 م 

- هو علي �شليمان بن يو�شف بوكحيل من قبيلة الدوا�شر في حي القبلة. 

- �شارك في الكثير من المعارك التي خا�شتها الكويت في تاريخها �شد الطامعين. 
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- عا�س في خدمة الكويت واأهلها فجاءت �شهرته في اإنقاذه الكويت من غزو يو�شف الإبراهيم �شنة 

1897م حين اأ�شر على اإبالغ ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع اآنذاك بقدوم الإبراهيم 

ال�شيخ  اأتباع الإبراهيم فما كان من  لغزو الكويت على رغم معاناته ال�شرب والتعذيب على يد 

اأبنائه  اأن كافاأه بمكافاأة مجزية وهي �شفينة الميمون التي عمل فيها رحمه اهلل مع  اإل  مبارك 

�شنين طويلة. 

- اأ�شر علي بوكحيل وهو في الثمانين من عمره على الم�شاركة في معركة حم�س بعهد ال�شيخ التا�شع 

�شالم المبارك ال�شباح ولكن ال�شيخ اأبى ذلك اإحتراماً وتقديراً له. 

193 - عمار بن يا�شر 56 ق. هـ - 37 هـ 

- هو عمار بن يا�شر بن عامر بن مالك بن كنانه بن قي�س العب�شي. 

- �شحابي جليل كان من ال�شابقين لالإ�شالم حيث اأ�شلم هو و�شهيب بن �شنان في دار الأرقم وكان 

من اأول �شبعة اأظهروا اإ�شالمهم واأ�شلم بعده اأبوه يا�شر واأمه �شمية اأول �شهيدان بالإ�شالم كذلك 

اأخوه عبداهلل. 

- هاجر الهجرتين و�شلى القبلتين و�شهد بدراً والمعارك كلها مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبيعة 

الر�شوان واأبلى بالءاً ح�شناً في كل الوقائع، كذلك �شهد مع علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه 

موقعة الجمل ومعركة �شفين حيث ُقتل فيها. 

- اأدى اإ�شالم اأ�شرة عمار اإلى �شخط حلفائها من بني مخزوم فاأنزلوا بهم اأ�شد اأنواع التعذيب وكان 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يدعو لهم بقوله: �شبراً اآل يا�شر موعدكم الجنة. 

194 - ُعمان

- ن�شبة اإلى �شلطنة عمان اإحدى دول مجل�س التعاون الخليجي. 

- عا�شمتها م�شقط وهي اأهم واأكبر مدنها وتليها مدينة �شالله. 

- تنق�شم �شلطنة ُعمان اإلى ت�شعة مناطق اإدارية. 

- تطل على ثالثة بحار رئي�شية هي الخليج العربي وخليج ُعمان وبحر العرب. 

- ت�شم نماذج متعددة من اأ�شكال الأرا�شي تتباين ما بين ال�شهل والجبل. 

- العملة الم�شتعملة هي الريال العماني. 

- يختلف المناخ في ال�شلطنة من منطقة لأخرى. 

195 - عمر المختار 1860 م - 1931 م 

- هو عمر بن المختار بن عمر المنفي من ليبيا. 

- عمل في الدعوة لن�شر الإ�شالم اإلى جانب م�شاركته في الجهاد �شد الفرن�شيين في ليبيا. 
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من  ال�شن محبوباً  في  1923م وكان متقدماً  الأخ�شر عام  الجبل  الجهاد في منطقة  تولى قيادة   -

الأهالي واأثبت مهارة فائقة في القيادة. 

- قاد عدة معارك �شد الإ�شتعمار الإيطالي وبلغ عدد معاركه في مواجهة القائد الإيطالي غرا�شياني 

263 معركة خالل ع�شرين �شهر. 

عدم �شنقاً من قبل الإ�شتعمار الإيطالي ببنغازي عام 1931م. 
ُ
- اأ

196 - عمر بن الخطاب 40 ق. هـ - 23 هـ 

- 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. 

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

- كان اأول من �شمي باأمير الموؤمنين بدل خليفة ر�شول اهلل �شلى اهلل و�شلم. 

- 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�شى 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 

ومن بيت المال. 

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

- اإ�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. 

197 - عمر بن عبدالعزيز 61 هـ - 101 هـ 

- هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن اأبي العا�س بن اأمية ولد في المدينة المنورة. 

- حفظ القراآن وتلقى علوم الدين من اأفا�شل ال�شحابة وكبار التابعين. 

عتبر خام�س الخلفاء الرا�شدين. 
ُ
- هو اأحد خلفاء بني اأميه اإ�شتوزره الخليفة �شليمان بن عبدالملك واأ
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- تميز منهجه في الحكم بالإ�شالح ال�شامل للدولة الأموية فاأقام الحق على منهج كتاب اهلل و�شنة 

ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم و�شيرة الخلفاء الرا�شدين. 

- اأقام العدل فاألغى المتيازات المالية والأدبية لأ�شرته وع�شيرته ورد المظالم والحقوق اإلى اأ�شحابها. 

المخ�ش�شة  بالأموال  المتمثلة  المظالم  الم�شلمين  مال  بيت  اإلى  ورد  العامة  الأموال  اأكد حرمة   -

لالأمراء واألغى ال�شرائب على الج�شور والمعابر واألغى الجزية عن من عجز عن دفعها. 

- اإهتم بن�شر العلم فاأر�شل العلماء اإلى الأم�شار والبوادي واتخذ الم�شاجد مراكزاً لتعليم النا�س اأمور 

دينهم. 

- اأمر بتدوين الحديث النبوي وجمع �شنن واأحاديث الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- كفل اليتامى وجعل لكل مري�س خادماً ولكل اأعمى قائداً وافتدى الأ�شرى وكفل حاجات العلماء 

وطالب العلم ومنع موظفي الدولة من الجمع بين راتبين فعم الرخاء على الأمة اأجمعين. 

198 - عمر بن هبيرة ... - 107 هـ 

- هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن �شكين الأمير اأبو المثنى الفزاري ال�شامي. 

- غزا اأر�س الروم في عهد �شليمان بن عبدالملك عام 96هـ وعندما انتقلت الخالفة اإلى عمر بن 

عبدالعزيز وّله الجزيرة. 

- وفي عام 102هـ توجه لغزو الروم من ناحية اأرمينيا وحقق ن�شراً كبيراً. 

- عندما ت�شلم يزيد بن عبدالملك كلفة حيازة اأموال بني المهلب ثم وّله العراق وخرا�شان. 

- ُعِزَل عمر بن هبيرة عن العراق في عهد الخليفة ه�شام بن عبدالملك و�ُشجن وا�شتطاع بم�شاعدة 

اأعوانه الفرار من ال�شجن والتجاأ اإلى دم�شق. 

199 - عمورية

- مدينه قديمه باآ�شيا ال�شغرى اإزدهرت في عهد الإمبراطورية البيزنطية. 

- فتحها العرب على يد الخليفة العبا�شي المعت�شم عام 838 م بعد ح�شار دام عدة اأيام. 

- بقاياها تقع بالقرب من قرية ح�شار كوي بتركيا. 

200 - عي�شى عبدالرحمن الع�شعو�شي 

- اإ�شتهر النوخذة عي�شى بقيادة ال�شفن ال�شراعية في فترة الأربعينات من القرن الع�شرين. 

- اأ�شهر �شفينة قام بقيادتها هي بوم المثنى في اأواخر الحرب العالمية الثانية. 

- في عام 1949م ركب لنج �شواف للتاجر ثنيان الغانم ثم ترك قيادة ال�شفن ال�شراعية وعمل في 

وظيفة حكومية في وزارة التربية ثم اأ�شبح م�شوؤلً عن �شفن النزهة التابعة لوزارة التربية. 
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- في عام 1979م كان ي�شرف على تجهيز اإحدى �شفن الوزارة بالمحرك ولم يتوقف عن عمله حتى 

توفي رحمة اهلل. 

- ورد ذكر النوخذة عي�شى في العديد من الروزنامات مثل روزنامة النوخذة عي�شى ب�شاره واأحمد 

الفهد ومفلح الفالح ويعقوب اليتامى. 

201 - 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  لالأندل�س بعد 

المدينة ق�شر الحمراء. 

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

202 - غزة 

- قطاع غزة هو المنطقة الجنوبية من ال�شاحل الفل�شطيني على البحر المتو�شط على �شكل �شريط 

�شيق �شمال �شرق �شبة جزيرة �شيناء. 

- تعتبر غزة من اأكبر مناطق الدولة الفل�شطينية وهي نواة دولة فل�شطين كما اأنها من الأرا�شي التي 

اإحتلتها اإ�شرائيل عام 1967م. 

- تحتوي غزة على العديد من مباني العبادة القديمة من اأبرزها الم�شجد العمري وم�شجد ال�شيد 

ها�شم حيث يرقد جد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ويوجد الكني�شة اليونانية الأورثوذوك�شية التي 

يعود تاريخها اإلى القرن الخام�س الميالدي. 

والن�شاء  الأطفال  �شد  اإ�شرائيل  ترتكبها  التي  المجازر  �شد  عالمية  اإنتفا�شة  اأكبر  غزة  �شهدت   -

والعجائز التي هزت العالم. 

203 - غ�شان 

- تت�شعب قبيلة غ�شان من قبائل كهالن من الأزد. 

- يطلق ا�شم غ�شان على جميع البطون المنحدره من ن�شل مازن بن الأزد نزلوا على ماء ي�شمى غ�شان 

ف�شموا به. 

204 - فهد ال�شالم 1909 م - 1959 م 

- هو ال�شيخ فهد ال�شالم ال�شباح من قبيلة عنزه. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 214 -

- تلقى علومه الأوليه في مدر�شة المباركية ثم بعام 1924م التحق في كلية العظمية في بغداد كما 

التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت. 

- رئي�س مجل�س الإن�شاء والتعمير. 

- رئي�س دائرة الأ�شغال العامة. 

- رئي�س دائرة ال�شحة العامة. 

- رئي�س بلدية الكويت. 

- رئي�س دائرة البريد والبرق والهاتف من عام 1952م اإلى 1959م. 

- توفي في البحرين وذلك اإثر اأزمة قلبية. 

205 - فيلكا »جزيرة كويتية« 

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

- 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 1783م. 

206 - 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�شتوطنة 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. 

207 - قري�س 

- تن�شب اإلى كنانه من م�شر �شكنت مكة زمن ق�شي ين كالب وعملوا بالتجارة ما بين اليمن وال�شام 

والأ�شم م�شتقاً من. 
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- كانت مكة لخزاعة اإلى اأن حاربهم ق�شي بن كالب بقري�س ومعهم كنانة فاأخذوا مكة منهم و�شكنوها 

ويت�شل ن�شب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى قبيلة قري�س. 

- قري�س بها ق�شمين هما قري�س البطاح وقري�س الظواهر وقري�س البطاح هم الذين ي�شكنون بطحاء 

الحرم، حوالي البيت، وي�شمون اأي�شاً بقري�س البواطن، لأنهم في بطن مكة فمن قري�س البطاح 

ولد ق�شي بن كالب وبنو كعب بن لوؤي وقري�س الظواهر، لأنهم ي�شكنون ظاهر مكة، وكانوا بادية 

حوالي مكة، يغيرون على غيرهم. 

208 - ق�شي بن كالب 400 م -  480 م 

- هو ق�شي بن كالب بن مرة القر�شي ويروى اأن ا�شمه زيد و�شمي ق�شياً لأن اأمه تزوجت بعد وفاة 

اأبيه فانتقلت اإلى ال�شام ف�شمي بذلك لق�شوه عن اأهله. 

- هو الجد الأعلى ل�شيبة بن ها�شم الم�شهور بعبدالمطلب جد النبي محمد بن عبداهلل الرابع ح�شل 

على نفوذ وا�شع في مكة حيث اجتمعت له ال�شدانة والرفادة وال�شقاية ويعتبر من اأ�شهر اأ�شالف 

قري�س. 

- ق�شى حداثته في ال�شام ثم في مكة قرب الكعبة وجعل داره للندوة وكان �شاحب �شدانة الكعبة ثم 

خلفه اإبنه عبدمناف. 

209 - كاظمة 

- مدينة تاريخية تقع �شمال مدينة الكويت على �شاحل جون الكويت. 

- كانت من المواقع المعروفة لدى العرب في الجاهلية و�شدر الإ�شالم وقد �شكنتها قبيلتا اإياد وبكر 

بن وائل. 

- وقعت فيها معركة ذات ال�شال�شل بين الم�شلمين بقيادة خالد بن الوليد والفر�س بقيادة هرمز عام 

12هـ والتي انت�شر فيها الم�شلمون. 

- تغنى بها ال�شعراء اأمثال اأمروؤ القي�س والفرزدق وجرير وغيرهم. 

- اأ�شارت البعثة الدانماركية عن وجود اآثار من الع�شر الحجري قرب منطقة كاظمة. 

210 - 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. 
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- 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�شيء اأول م�شت�شفى في الكويت في عهده عام 1910م من قبل الإر�شالية الأمريكية (الم�شت�شفى 

الأمريكاني). 

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

- رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مره 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 :-

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

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

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

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

- 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. 

211 - محمد بن حقان 

- هو نوخذة غو�س م�شهور. 

- عائلة بن حقان عائلة كويتية معروفة. 

- هناك مقبرة قديمة ت�شمى مقبرة بن حقان في المطبة بالقرب من منت�شف �شارع ال�شيخ اأحمد 

الجابر، وقد اأ�شبحت هذه المقبرة القديمة �شمن ملعب مدر�شة النجاح حينما اأن�شئت. 

212 - محمد بن لعبون 1205 هـ - 1247 هـ 

- هو محمد بن حمد بن لعبون المدلجي الوايلي. 

- ن�شاأ في ح�شن اأبيه الأديب وتثقف منه. 

- اإنتقل في �شبابه اإلى الزبير جنوب العراق مع اأبناء جماعته وعا�س فيها حياة الترف واللهو وابتعدت 

عن ال�شيا�شة ثم اإنتقل اإلى الكويت. 

- برع في تاأليف ال�شعر النبطي الغزلي حتى لقب باأمير �شعراء النبط. 

- وقف مع جماعته في �شراعها الإجتماعي والع�شائري مع ال�شاعر عبداهلل بن ربيعه وجماعته. 
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213 - محمد ثنيان الغانم 1884 م -  1966 م 

- كان نوخذة والتي تعني قائد لل�شفينة ال�شراعية ثم عمل بالتجارة. 

- ع�شواً في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1938م. 

- ع�شواً في المجل�س البلدي. 

- كان يراأ�س كل فزعه تخرج من الكويت لإنقاذ �شفينة كويتية من الغرق. 

- �شاهم بم�شاعدة النا�س و�شارك في الكثير من الم�شاريع النافعة. 

214 - محمد رفيع معرفي 1909 م - 1976 م

- من حي معرفي في منطقة ال�شرق. 

- عمل بالتجارة فقام با�شتيراد اأجزاء متفرقة من الدراجات الهوائية ليتم تركيبها في الكويت وبذلك 

وفر فر�س عمل للكويتين اآنذاك كما قام با�شتيراد طباخات الكيرو�شين من عبادان والأدوية من 

الوليات المتحدة الأمريكية. 

- ع�شو في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1961م. 

- �شاهم في تاأ�شي�س اأول فريق كويتي لكرة القدم عام 1931م. 

- �شاهم في اإن�شاء م�شت�شفى في الب�شرة متخ�ش�شاً بالولدة ورعاية الأطفال عام 1952م. 

- �شارك في اإعتماد د�شتور البالد عام 1962م. 

215 - محمد عبدالمح�شن الخرافي 1919 م - 1993 م 

- هو محمد عبدالمح�شن نا�شر بن عبدالمح�شن بن ح�شن بن عبداهلل الخرافي من الزلفى بالمملكة 

العربية ال�شعودية. 

- كان ذو م�شتوى تعليمي وثقافي عالي لكثرة رحالته التعليمية بين باك�شتان واليمن لدرجة لفتت اإليه 

النتباه وجعلته محط الإعجاب. 

- عمل بالتجارة منذ �شغره حيث اعتمد عليه والده كثيراً في التجارة فتنقل بين الهند وكرات�شي 

الهند ثم رجع  الزمن في  ا�شتقر لفترة من  التجارة حتى  لينيب عن والده في  واليمن والب�شرة 

فا�شتقر في الكويت عام 1955م. 

- اإت�شعت رقعة اأن�شطته التجارية بعد ظهور النفط وبداية حركة التنظيم والعمران في الكويت اإلى 

مجالت عده. 

- كان من اأوائل الذين تبرعوا لم�شر اإثر العدوان الثالثي عليها عام 1956م حتى نال و�شام الإ�شتحقاق 

من جمهورية م�شر العربية كما دعم ثورة التحرير في الجزائر من خالل اللجنة ال�شعبية لجمع 

التبرعات فكان يمثل اأحد اأركانها. 
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التجارية  المجالت  م�شاهماته  �شملت  فقد  العالم  في  والإ�شتثمار  الإقت�شاد  اأعــالم  اأحــد  كان   -

والإن�شائية والم�شرفية والمالية والأهلية من خالل ع�شويته في غرفة تجارة و�شناعة الكويت 

وكان رئي�شاً للجنة ال�شناعة في وزارة التجارة وع�شواً بالغرفة الخليجية للتجارة وال�شناعة. 

- تجلى موقفه الإن�شاني في تقديم الم�شاعدات العاجلة لأبناء الكويت في الخارج اأثناء الغزو العراقي 

الغا�شم لها كما لم تتوقف نفقاته المالية الدائمة للدول الفقيرة المحتاجه اأثناء الإحتالل. 

- اأحد موؤ�ش�شي موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ورئي�س مجل�س اإدارة البنك الوطني الكويتي وع�شو 

النفط  ناقالت  و�شركة  الكويتية  الجوية  الخطوط  موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شي  ومن  المعارف  مجل�س  في 

الكويتية. 

العلوم  تاأهيل كلية  اإ�شالح واإعادة  اإ�شهاماته معظم الأن�شطة العلمية في المدار�س كذلك  - �شملت 

قبل  تدار من  والتي  الخير  اأوجه  كافة  م�شاعداته في  تعددت  كما  1987م  الكويت عام  بجامعة 

الموؤ�ش�شات الخيرية داخل الكويت وخارجها مثل ال�شومال وال�شنغال والهند ولبنان وغينيا بي�شاو 

واأمريكا. 

216 - محمد عبده 1849 م - 1905 م 

- هو محمد بن عبده بن ح�شن خير اهلل الم�شري من م�شر. 

- تعلم القراءة والكتابة بمنزل والده ثم انتقل اإلى دار حافظ القراآن فاأتم حفظه في �شنتين. 

- تعلم تجويد القراآن في الم�شجد الأحمدي ثم انتقل اإلى الجامع الأزهر حيث تتلمذ على يد ال�شيد 

جمال الدين الأفغاني وتاأثر به حتى ح�شل على �شهادة عالمية من الأزهر عام 1294هـ. 

- عين مدر�شاً للتاريخ في دار العلوم فجدد في تدري�شه واأ�شلح طريقته. 

جريدة  تحرير  رئي�س  اأ�شبح  ثم  والإجتماعي  الأخالقي  الإ�شالح  في  مقالت  الجرائد  في  كتب   -

الوقائع الم�شرية. 

- نفي بتهمة اإ�شتراكه في الثورة العرابية عام 1300هـ فخرج اإلى بيروت حتى عام 1306هـ حيث �شدر 

العفو عنه فعاد اإلى م�شر وتقلد عدة منا�شب حتى اأ�شبح مفتي الديار الم�شرية عام 1318هـ. 

- ن�شر ال�شيخ محمد عبده اأفكاره الإ�شالحية في ال�شيا�شة والمجتمع والتعليم وكان يرى اأن النه�شة 

الإ�شالمية لن تكون اإل باإ�شالح التعليم مخالفاً بذلك اأ�شتاذه الأفغاني الذي يرى اأن ال�شبيل اإلى 

ذلك هو الثورة ال�شيا�شية. 

اأهم  اأبي طالب ور�شالة التوحيد وهي  - له موؤلفات كثيرة منها �شرح نهج البالغة لالمام علي بن 

موؤلفاته واأ�شهرها على الإطالق. 

217 - محمد يو�شف العد�شاني 1925 م - ... 

- هو محمد يو�شف عبدالوهاب العد�شاني. 
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- انتدب رئي�شاً لتقييم الجهاز الداري في وزارة المالية والنفط لمدة 3 �شهور �شنة 1962م. 

- ع�شو المجل�س ال�شت�شاري الأعلى لالإعالم عام 1963م. 

- رئي�س البلدية عام 1963م ثم في عام 1964م للمرة الثانية. 

- ع�شو المجل�س البلدي في عام 1964م. 

- ع�شو مجل�س التخطيط عام 1965م. 

1981م -  الخام�س  الأمة  ورئي�س مجل�س  1970م ثم ع�شواً  1967م -  الثاني  الأمة  - ع�شو مجل�س 

1985م. 

- �شفير للكويت في المملكة العربية ال�شعودية عام 1967م. 

- �شفير غير مقيم لدى ال�شومال عام 1968م. 

- �شفير في لبنان عام 1969م وقد تعر�س لعدة محاولت اغتيال خالل فترة توليه. 

- �شفير في العراق من عام 1975م اإلى 1976م. 

- وزير التخطيط في عام 1976م. 

- وزير الأ�شغال عام 1980م. 

كان  حين  1975م  عام  لبنان  من  الفل�شطينية  المنظمة  رئي�س  عرفات  يا�شر  يخرج  اأن  ا�شتطاع   -

م�شتهدفاً. 

218 - مراك�س

- مدينة من مدن المملكة المغربية وتعد ثالث اأكبر مدينة مغربية تقع جنوب و�شط المغرب. 

- اأن�شاأها ال�شلطان الم�شلم يو�شف بن تا�شقين عام 1062م لتكون عا�شمة دولة المرابطين. 

- اأهم معالمها مئذنة الكتيبة التى تم بناوؤها عام 1195م وكانت محطة تبداأ منها القوافل العابرة 

لل�شحراء. 

219 - معن بن زائدة 

- هو معن بن زائدة بن مطر بن �شريك بن اأ�شد بن ربيعه. 

- كان من اأجواد العرب وكرامائهم حتى و�شل �شيته اإلى اأبناء البادية والعرب كافة. 

- له اأخبار في ال�شخاء وفي الباأ�س وال�شجاعة وله اأ�شعار جيدة اأكثرها في ال�شجاعة. 

اإلى بني العبا�س طلبه المن�شور وحث في طلبه  اأيام بني اأمية ولما انتقلت الدولة  - كان معن في 

على  اأهل خرا�شان  من  فيه جماعة  ثار  م�شهور  يوم  وهو  الها�شمية  يوم  كان  عنه حتى  فا�شتتر 

المن�شور فخرج معن متنكراً ملثماً وقاتل اأمام المن�شور قتالً �شديداً فكان الن�شر على يده. 

- اأمّنه المن�شور بعد ذلك واأكرمه وك�شاه ووله �شج�شتان. 

- قتله قوم من الخوارج وهو يحتجم ب�شج�شتان. 
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220 - منى 

- هي محطة الرحال الأولى في مو�شم الحج للحجاج حيث يق�شون فيها اأيام التروية ويعودون اإليها 

بعد النفرة من عرفات لرمي الجمرات اأيام الت�شريق اقتداءاً ب�شنة �شيد الخلق محمد �شلى اهلل 

عليه و�شلم. 

- اأقرب مناطق الم�شاعر المقد�شة اإلى مكة المكرمة، تبعد نحو 7 كيلو مترات �شمال �شرق الحرم 

وهي عبارة عن واد به بع�س التالل تحدها جبال �شاهقة �شديدة الإنحدار �شمالً وجنوباً ووادي 

منح�شر من الجهة ال�شرقية. 

221 - مي�شلون 

- معركة مي�شلون هي معركة قامت بين متطوعين �شوريين بقيادة يو�شف العظمة من جهة والجي�س 

الفرن�شي بقيادة هنري غورو من جهة اأخرى في 24/يوليو/1920م. 

- تلقى الأمير في�شل اإنذاراً من الجنرال غورو بوجوب ف�س الجي�س العربي وت�شليم ال�شلطة الفرن�شية 

ال�شكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد الفرن�شي بدل ال�شوري وغير ذلك مما فيه الق�شاء على 

ا�شتقالل البالد وثروتها. 

- تردد الملك في�شل ووزرائه بين الر�شا والإباء واتفق اأكثر الوزراء على الت�شليم ولكن عار�س هذا 

ب�شيطة  بقوات  مي�شلون  اإلى  جندي   3000 بحوالي  وخرج  العظمة  يو�شف  الحربية  وزير  ب�شدة 

وا�شتبك مع القوات الفرن�شية في معركة غير متكافئة دامت �شاعات وا�شتركت فيها الطائرات 

والدبابات الفرن�شية والمدافع الثقيلة وف�شلت خطة يو�شف العظمة في تفجير الألغام لتعطيل 

القوات الفرن�شية ونفذت الذخائر وا�شت�شهد العظمة في المعركة وخ�شرت �شوريا المعركة واحتل 

الجي�س الفرن�شي دم�شق. 

222 - نا�شر اإبراهيم ال�شقعبي 1926 م - 2004 م 

- هو نا�شر اإبراهيم نا�شر ال�شقعبي من قبيلة عنزه. 

- اأحد رجالت الكويت المعطاءة واأحد اأعالمها التجارية عمل بتجارة العقار منذ ريعان �شبابه في 

�شوق الزل كما عمل بتجارة المواد الغذائية واأجهزة التكييف ثم امتد عمله بالخارج في كل من 

البحرين ولبنان والأمارات العربية المتحدة وال�شعودية. 

- عمل ع�شواً في لجنة �شئون البلدية في الثمانينات. 

- له العديد من الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها كبناء م�شجد في مدينة �شيدا بلبنان وبناء 

م�شجد ومركز ووقف اإ�شالمي في مدينة كيرل بالهند وكفالة الأيتام في عدة دول اإ�شافًة ل�شقي 
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الماء وحفر الآبار. 

- له م�شاهمات في دعم ال�شعب العراقي المنكوب بالحرب وال�شراعات عام 1982م وله دور بارز 

اأثناء الإحتالل العراقي لدولة الكويت في م�شاندة اأخوانه الكويتيين خارج البالد كما دعم المجهود 

العربي الكويتي عام 1994م لمواجهة الح�شود العراقية على الحدود الكويتية. 

223 - ن�شف اليو�شف الن�شف 1902 م - 1968 م 

- هو ن�شف اليو�شف الن�شف تنتمى عائلته اإلى الجالهمه من فريج الن�شف في منطقة �شرق. 

- عمل في الطوا�شة فترة ق�شيرة. 

- ع�شو في المجل�س الت�شريعي عام 1938م. 

- مدير بلدية الكويت من عام 1932م اإلى 1938م. 

- ع�شو مجل�س المعارف من عام 1936م اإلى 1951م. 

- ع�شو مجل�س ال�شحة عام 1941م. 

- مدير ال�شحة العامة من عام 1948م اإلى 1952م. 

- ع�شو لجنة التعمير في الكويت عام 1954م. 

- ع�شو مجل�س ال�شورى عام 1955م. 

- ع�شو لجنة تاريخ الكويت 1959م اإلى 1962م. 

- ع�شو الهيئة التنظيمية للمجل�س الأعلى لإدارة �شئون البالد من عام 1959م اإلى 1962م. 

- ع�شو في اأول مجل�س اإداره ل�شركة الخطوط الجوية الكويتية. 

- �شارك في اإ�شدار كتاب الدكتورم�شطفى اأبو حاكمه »تاريخ الكويت«. 

224 - هرم بن �شنان 

- من �شادة العرب في الجاهلية كان كثير الجود ي�شرب به المثل. 

- اأ�شلح هو وابن عم له بين عب�س وذبيان في حرب داح�س و الغبراء. 

داح�س  حرب  في  ال�شلم  لإحــالل  و�شعى  الدية  تحمل  لأنه  �ُشلمى  اأبي  بن  زهير  ال�شاعر  مدحه   -

والغبراء. 

- مات قبل الإ�شالم في طريقه اإلى النعمان. 

225 - ه�شام بن عبدالملك 690 م - 723 م 

- هو ه�شام بن عبدالملك بن مروان اأبو الوليد القر�شي الأموي من بني اأمية واأحد الخلفاء الأمويين 

في دم�شق. 

- كان حازماً �شديد الراأي عالماً بال�شيا�شة يبا�شر الأعمال بنف�شه. 
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- اأولى الفتوحات اهتماماً كبيراً واأحرز انت�شارات هائلة في جبهة الروم وبالد الترك واأوروبا حتى 

و�شل اإلى فرن�شا. 

- ا�شتدت في اأيامه الفتن في العراق وا�شطربت الأمور في خرا�شان ل�شوء �شيا�شة بع�س عماله وكثرة 

تقلب الأمراء فيها وجور بع�شهم على الم�شلمين من غير العرب. 

- اأخمد بدعة الخوارج من البربر في المغرب. 

226 - وهران 

م�شتوية  اأر�شاً  ولي�شت  جبلية  �شل�شلة  عن  عبارة  وهي  بالمغرب  الواقعه  وهران  ولية  اإلى  ن�شبة   -

و�شميت هذه الولية بهذا الإ�شم ب�شبب تواجد الأ�شود فيها ومعنى وهران �شبالن واكت�شفت هذه 

المدينة لأول مرة في القرن ال�شابع الميالدي ومكت�شفها تاجر كبير. 

- وهران اليوم هي الميناء الرئي�شي والمركز التجاري بالمغرب وبها جامعتان جامعة ال�شانيا وجامعة 

العلوم والتكنولوجيا. 

227 - يو�شف الرومي 

- هو يو�شف بن ح�شين الرومي. 

الد�شة  الغو�س  بداية دخول  يعلن  الذي  الغوا�شين هو  واأمير  واأمير غو�سٍ �شابق  - نوخذة طوا�شة 

وموعد العودة للوطن القفال. 

228 - يو�شف ال�شبيح 1800 م - 1875 م 

- هو يو�شف عبدالرزاق ال�شبيح ولد في منطقة البير في اأر�س نجد وهو من قبيلة الدوا�شر. 

- هاجر اإلى الكويت وهو في �شن مبكرة لما �شمعه من والده عن اأهلها من �شدق واأمانة وح�شن 

معاملة. 

- ُعرف يو�شف ال�شبيح بالإح�شان للفقراء والمحتاجين في ال�شر والعالنية واإيواء عابري ال�شبيل. 

- خ�ش�س ثالث م�شايف في كل من الكويت والزبير والإح�شاء لإنقاذ النا�س من الموت جوعاً في 

وحتى  �شمالً  العراق  اأوا�شط  من  المنطقة  على  مرت  التي  والمجاعة  والقحط  الجفاف  �شنين 

اإلى  الإح�شاء جنوباً وكذلك بالد فار�س والتي �شميت ب�شنين الهيلك وا�شتمرت من عام 1868م 

1871م 

- وقال ال�شاعر عبدالغفار الأخر�س في مدحه:

ال�شهب  ال�شبعة  مــكــان  باليو�شفين  بلغت  قــد  اهلل  حماها  الكويت  اأن   

الــعــرب �ــشــائــر  فــي  بعزهما  عيني  بــ�ــشــرت  ول  اأذى  �شمعت  مــا  واهلل   
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229 - يو�شف العظمة 1884 م - 1920 م 

- هو يو�شف بك بن اإبراهيم بن عبدالرحمن اآل العظمه من دم�شق في �شوريا. 

- كان متديناً متم�شكا باإ�شالمه ومحافظاً على �شعائر الإ�شالم. 

- تنقل في الأعمال الع�شكرية بين دم�شق والأ�شتانة حيث �شارك في الحرب العالمية الأولى وعندما 

انتهت عاد اإلى دم�شق واختاره الأمير في�شل مرافقاً له قبل اأن ي�شبح ملكاً. 

- ولي وزارة الحربية �شنه 1920م فنظم جي�شاً وطنياً �شورياً يناهز عدده ع�شرة اآلف جندي. 

- حارب الفرن�شيين بمعركة كبيرة غير متكافئة هي معركة مي�شلون وا�شت�شهد فيها عام 1920م ودفن 

في مقبرة ال�شهداء في مي�شلون ويعتبر يو�شف العظمه اأول وزير دفاع عربي ي�شت�شهد في معركة 

حتى الآن. 

- هو �شاحب الكلمة ال�شهيرة »ل ي�شلم ال�شرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم«. 

230 - يو�شف بن تا�شقين ... - 498 هـ 

- هو يو�شف بن تا�شقين نا�شر الدين ال�شنهاجي من موريتانيا. 

- ن�شاأ يو�شف بن تا�شقين ن�شاأًة اإيمانيًة جهاديًة وُعرف بالتق�شف والزهد كثير العفو مقرباً للعلماء 

وكان �شجاعاً واأ�شداً �شبوراً. 

- اأ�ش�س اأول اإمبراطورية في المغرب الإ�شالمي من حدود تون�س �شرقاً وحتى الأندل�س �شمالً حيث 

وحد و�شم كل ملوك الطوائف في الأندل�س اإلى دولته كما وحد الأندل�س مع المغرب في ولية 

واحدة لت�شبح اأكبر ولية اإ�شالمية. 

- حر�س على ن�شر تعاليم الإ�شالم في المغرب الأق�شى كما اهتم ببناء الم�شاجد باعتبارها مراكز 

دعوة وتوحيد للم�شلمين. 

- بطل معركة الزلقة وقائدها وهي من اأكبر المعارك التي انت�شر بها الم�شلمون على الإ�شبان. 

231 - يو�شف عبدالعزيز الفليج 1909 م - ... 

 للمواطنين 
ً
- لقب باأبو الفقراء فقد عرفه اأهل الكويت بم�شاعدته لمن يحتاج وبالخفاء وكان ملجاأ

الذين �شاقت بهم �شبل الحياة. 

- له مكانة اجتماعية تجعله حكيما وذا �شاأن حيث تحولت داره لف�س المنازعات بين النا�س بالأ�شلوب 

الهادئ الحكيم. 

 بل كان دائما مت�شالحاً مع نف�شه 
ً
- كان رجاًل مخل�شاً و�شادقاً ولم يعرف عنه يوماً اأنه خا�شم اأحداأ

ومحيطه. 
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�شركة  اإدارة  مجل�س  وع�شو  الكويت  و�شناعة  تجارة  رئي�س غرفة  نائب  منها  منا�شب  تولى عدة   -

�شركة  ادارة  مجل�س  ورئي�س  الوطني  الكويت  بنك  اإدارة  مجل�س  وع�شو  الكويتية  النفط  ناقالت 

ال�شينما الكويتية. 

 - ع�شو مجل�س اإدارة جمعية الهالل الأحمر الكويتي. 
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- 225 -





مة
ص

عا
 ال

ظة
اف

ح
م

- 227 -

منطقة ال�شامية
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منطقة ال�شامية
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منطقة ال�شامية
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منطقة ال�شامية
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منطقة المن�شورية
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منطقة الدعية
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منطقة الدعية
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منطقة الدعية
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منطقة عبداهلل ال�شالم
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منطقة عبداهلل ال�شالم
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منطقة عبداهلل ال�شالم
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منطقة عبداهلل ال�شالم
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منطقة عبداهلل ال�شالم
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منطقة الدوحة
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منطقة ال�شرق
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منطقة ال�شرق
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منطقة ال�شرق
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منطقة ال�شرق
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منطقة القبلة
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منطقة القبلة
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منطقة القبلة



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 248 -

منطقة المرقاب
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مدينة الكويت
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منطقة الفيحاء
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منطقة الفيحاء
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منطقة الفيحاء
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منطقة الفيحاء
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منطقة قرطبة
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منطقة الرو�شة
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منطقة الرو�شة
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منطقة الرو�شة
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منطقة الرو�شة
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منطقة الرو�شة
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منطقة القاد�شية
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منطقة الخالدية
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منطقة الخالدية
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منطقة الخالدية



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 264 -

منطقة كيفان
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منطقة كيفان
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منطقة كيفان
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منطقة كيفان
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منطقة كيفان
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منطقة كيفان
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منطقة اليرموك
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منطقة النزهة
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منطقة النزهة
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منطقة النزهة
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منطقة ال�شليبيخات
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منطقة بنيد القار
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منطقة العديلية
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منطقة العديلية
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منطقة العديلية
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منطقة العديلية
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منطقة العديلية
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منطقة ال�شرة
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منطقة ال�شويخ ال�شكنية
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منطقة ال�شويخ
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منطقة الد�شمة
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منطقة الد�شمة



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 286 -

منطقة الد�شمة
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الفصل الثالث

ثالثًا

أسماء الشوارع 

في محافظة حولي

- 287 -
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة حولي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

295347ال�شعبEbn Al - Khateeb90ابن اخلطيب1

295335حويلEbn Khaldoon366ابن خلدون2

295335حويلEbn Roshd367ابن ر�شد3

296349ال�شعبEbn Salam92ابن �شالم4

296341ال�شامليةBahrain110البحرين5

297338ال�شامليةBelajat25البالجات6

297350�شلوىTa’awn25 التعاون7

297334حويلAl - Hassan Al - Basri369احل�شن الب�شري8

298338ال�شامليةKhansa105اخلن�شاء 9

298340ال�شامليةDimna111الدمنة10

298349ال�شعبThahabi91الذهبي11

299343ال�شامليةZaba’ 138 الزباء12

299348ال�شعبAl - Zubair Bin Al - Awam70الزبري بن العوام13

300345الرميثيةShafae128ال�شافعي14

300347ال�شعبShaab103ال�شعب15

300342ال�شامليةAl - Dhahak Bin Qays119ال�شحاك بن قي�س16

300341ال�شامليةAl - Awazim109العوازم17

301349ال�شعبKindi89الكندي18

301336�شلوىMotanabbi110املتنبي19

302333حويلAl - Muthana361املثنى20

302331�شارع رئي�شيAl - Masjed Al - Aqssa302امل�شجد الأق�شى21

303336�شلوىMutaz220املعتز22

303335حويلMutasim360املعت�شم23

303346الرميثيةMutamad19املعتمد24
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة حولي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

304338ال�شامليةAl - Mu’gheera Bin Sho’ba114املغرية بن �شعبة25

304347ال�شعبManama102املنامة26

304347ال�شعبNah’da100النه�شة27

305334حويلYarmouk368الريموك28

305346الرميثيةAbu Hanifah99اأبو حنيفة29

305345ال�شامليةAbu Thar Al - Ghafari124اأبو ذر الغفاري30

306345ال�شامليةAbu Horeira122اأبو هريرة31

306344ال�شامليةOhod134اأحد32

307346الرميثيةAhmed Bin Hanbal39اأحمد بن حنبل33

307334حويلAhmed Bin Tolon370اأحمد بن طولون34

308346الرميثيةOsama Bin Zaid88اأ�شامة بن زيد35

308332م�شرفEbrahim Mohammed Al - Mazidi17 اإبراهيم حممد املزيدي36

308343ال�شامليةBaghdad127بغداد37

309334حويلBeirut301بريوت38

309333حويلTunis362تون�س39

309342ال�شامليةThaqeef116ثقيف40

309344ال�شامليةJaber Bin Hayyan135جابر بن حيان41

310346الرميثيةHira’a49حراء42

310346الرميثيةHassan Al - Banna89ح�شن البنا43

311341ال�شامليةHamad Al - Khalid112حمد اخلالد44

311338ال�شامليةHamad Al - Mubarak104حمد املبارك45

311344ال�شامليةHmoud Al - Nasser136حمود النا�شر46

311331�شارع رئي�شيKhalid Bin Abdul Aziz206خالد بن عبدالعزيز47

312344ال�شامليةRabee’a137ربيعة48
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة حولي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

312335حويلZerqa’a Al - Yammama365زرقاء اليمامة49

312346الرميثيةSati’ Al - Husari27�شاطع احل�شري50

313338ال�شامليةSalem Al - Mubarak101�شامل املبارك 51

313342ال�شامليةSaba’118�شباأ52

313333حويلSuraqa Bin Malik77�شراقة بن مالك53

314339ال�شامليةSa’eed Bin Al - Mesayeb106�شعيد بن امل�شيب54

314336�شلوىSalwa120�شلوى55

314342ال�شامليةSulaiman Al - Adsani120�شليمان العد�شاين56

315343ال�شامليةSayed Yaseen Al -Tabtabai126�شيد يا�شني الطبطبائي57

315346الرميثيةShaheen Al - Ghanim59�شاهني الغامن58

315334حويلSharahbeel Bin Hasna371�شرحبيل بن ح�شنة59

315337�شلوىAbdulAl - Rahman Al - Ghafigi107عبدالرحمن الغافقي60

316338ال�شامليةAbdul Kareem Al - Khattabi5عبدالكرمي اخلطابي61

316344ال�شامليةAbdullah Al - Faraj132عبداهلل الفرج62

317344ال�شامليةAbdullah Al - Fadala131عبداهلل الف�شالة63

317346الرميثيةAbdullah Bin Al - Zubair117عبداهلل بن الزبري64

317339ال�شامليةAbdullah Bin Masoud 102عبداهلل بن م�شعود 65

318333حويلAbdullah Abdul Latif Al - Othman363 عبداهلل عبداللطيف العثمان66

318347ال�شعبAbdullah Mshari Al - Roudan101عبداهلل م�شاري الرو�شان67

319336�شلوىAli Thnayan Al - Othainah150علي ثنيان الأذينة68

319338ال�شامليةAmman121عّمان69

319338ال�شامليةAmro Bin Al - Aas108عمرو بن العا�س70

319342ال�شامليةEsa Al - Qatami117عي�شى القطامي71

320333حويلQotaiba Bin Muslim372قتيبة بن م�شلم72
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة حولي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

320338ال�شامليةQatar113قطر73

321344ال�شامليةLuthan133لوذان74

321346الرميثيةMalik Bin Anas48مالك بن اأن�س75

321336�شلوىMohammed Wasmi Al - Wasmi140حممد و�شمي الو�شمي76

321345ال�شامليةMusaed Al - Azmi140م�شاعد العازمي77

322348ال�شعبMus’ab Bin Al - Zubair71م�شعب بن الزبري78

322346الرميثيةMaath Bin Jabal107معاذ بن جبل79

323344ال�شامليةMousa Al - Abdul Razzaq129مو�شى العبدالرزاق80

323333حويلMousa Bin Nusair364مو�شى بن ن�شري81

323345ال�شامليةNaser Al - Bader123نا�شر البدر82

323346الرميثيةNasser Al - Mobarak130نا�شر املبارك83

324349ال�شعبNafie Bin Al - Azraq88نافع بن الأزرق84

324344ال�شامليةHaroon Al - Rasheed128هارون الر�شيد85

324343ال�شامليةHilal Al - Mutairi125هالل املطريي86

325344ال�شامليةWasel Bin Atta139وا�شل بن عطاء87

325344ال�شامليةYathrib130يرثب88

325342الرميثيةYousif  Al - Bader115يو�شف البدر89

326339ال�شامليةYousif  Bin Homoud103يو�شف بن حمود90

326339ال�شامليةYousif  Bin Isa Al - Qanaei107يو�شف بن عي�شى القناعي91
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1 - ابن الخطيب 1313 م - 1374 م  

هو ل�شان الدين اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن �شعيد بن الخطيب ولد في لو�شة في الأندل�س.    -

يلقب بذي الوزارتين: الأدب وال�شيف.    -

والفل�شفة  بفا�س وفي غرناطة در�س الطب  القرويين  والفل�شفة في جامعة  الأدب والطب  در�س    -

وال�شريعة والأدب. 

كانت اأ�شرته تعرف ببني الوزير بقرطبة ثم انتقلت اإلى طليطلة.    -

عمل وزيرا لإبن الأحمر في غرناطة.    -

تناول في م�شنفاته الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلوم اأخرى متعددة.    -

فيمن بويع قبل الحتالم من ملوك الإ�شالم، اأما كتبه العلمية فاأهمها: »مقنعة ال�شائل عن المر�س    -

الهائل« وهو ر�شالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندل�س �شنة 749هـ، ذكر فيها اأعرا�س 

ظهوره وطرق الوقاية منه »عمل من طب لمن اأحب« وهو م�شنف طبي اأثنى عليه المقري في 

الأمرا�س بح�شب  الوقاية من  الف�شول« وهي ر�شالة في  ال�شحة في  »الو�شول لحفظ  »النفح«، 

الف�شول. 

2 - ابن خلدون 1332 م - 1406 م

هو اأبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الح�شرمي من عرب اليمن ولد في تون�س.    -

موؤرخ وفيل�شوف اجتماعي من اأهم الموؤ�ش�شين لفل�شفة التاريخ وعلم الجتماع.    -

تنقل في بالد المغرب والأندل�س ثم اأقام بتلم�شان و�شرع في تاأليف تاريخه.    -

رافق جي�س المماليك الذي نجح في �شد زحف تيمورلنك.    -

بحث ابن خلدون في اأحوال العمران والملك والك�شب وال�شنائع المختلفة.    -

�شعى اإلى الك�شف عن العالقة بين العلوم والآداب من جهة والتطور الجتماعي من جهة اأخرى.    -

من اأهم موؤلفاته العبر وديوان المبتداأ والخبر الذي له قيمة كبرى بين كتب التاريخ الإ�شالمي   -

بينهما كما عمل وزيرا لأبي عبداهلل  ال�شلح  اأمير ق�شتالة لعقد  عمل �شفيرا لإبن الأحمر لدى    -

الحف�شي وكان الو�شيط بين اأهل دم�شق والقائد المغولي تيمورلنك. 

توفي ودفن في م�شر.    -

3 - ابن ر�شد 1126 م - 1198  م

هو اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن ر�شد الأندل�شي القرطبي ولد في قرطبة بالأندل�س.    -

اأ�شهر اأطباء ع�شره وكان نحوياً ولغوياً.    -

تتلمذ عند اأبو جعفر هارون واأبو مروان الأندل�شي واإبن زهر.    -
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�شابقين  وفال�شفة  علماء  و�شحح  الفل�شفة  عن  دافع  الإ�شالم،  فال�شفة  اأهم  من  ر�شد  ابن  يعد    -

له كابن �شينا والفارابي في فهم بع�س نظريات اأفالطون واأر�شطو ولذلك لقب بال�ّشارح، در�س 

الكالم والفقه وال�شعر والطب والريا�شيات والفلك والفل�شفة، قدمه ابن طفيل لأبي يعقوب خليفة 

الموحدين عام 1182م فعينه طبيبا له ثم قا�شيا في قرطبة ثم تولى الق�شاء في اإ�شبيلية ثم عاد 

كقا�شي الق�شاة في قرطبة. 

»الطبيعيات«  موؤلفاته  اأهم  ومن  والفلك  والريا�شيات  بالطب  ا�شتهر  كما  الفل�شفة  بعلوم  ا�شتهر    -

و»اأ�شول الطب«. 

اتهم بالكفر وال�شالل مما جعل الخليفة المن�شور ينفيه اإلى األي�شانه قرب قرطبة وحرق جميع    -

موؤلفاته الفل�شفية ثم ر�شى عنه واألحقه ببالطه حتى توفي. 

4 - ابن �شالم ... - 43  هـ

يق  يـة يو�شف ال�شِدّ هو عبداهلل بن �شالم بن الحارث وهو �شحابي جليل وُكنيته: اأبو يو�شف، من ُذِرّ   -

عليه ال�شالم. 

هو الإمام الَحبْر، الم�شهود له بالجنة، حليف الأن�شار، من خوا�ِسّ اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه    -

و�شلم. 

كان اإ�شمه في الجاهلية الح�شين فلما اأ�شلم �شماه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عبداهلل وكان    -

قد ق�شم وقته اأق�شاماً ثالثة، �شطًرا للوعظ والعبادة، و�شطًرا في ب�شتان له يتعهد نخله بالت�شذيب 

والتاأبير، و�شطًرا مع التوراة للتفقه في الدين، هكذا و�شفوه، وكان كلما قراأ التوراة وقف طوياًل 

عند الأخبار التي تب�شر بظهور نبي في مكة، يتمم ر�شالت الأنبياء ال�شابقين، ويختمها. 

المدينة  اأهل  وكان  المنّورة،  المدينة  الكبار في  اليهود  اأحبار  من  بن �شالم حبراً  كان عبد اهلل    -

مونه، وقد اقتنع بالإ�شــالم واأ�شلم، ونزل فيه قول اهلل  على اختالف مللهم ونحلهم يُجلُّونه ويعظِّ

ِ �َشِهيًدا بَيِْني َوبَيْنَُكْم َوَمْن ِعنَْدهُ ِعلُْم 
َّ

تعالى: {َو�َشِهَد �َشاِهٌد ِمْن بَِني اإِ�ْشَراِئيَل} واآية {ُقْل َكَفى ِباهلل

الِْكتَاِب}. 

من مناقبه ر�شي اهلل عنه اأنه ن�شر عثمان يوم الدار.    -

ي ر�شي اهلل عنه بالمدينة �شنة ثالث واأربعين من الهجرة.  تُُوِفّ   -

5 - البحرين

ن�شبة اإلى مملكة البحرين اإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وتقع �شرق المملكة    -

العربية ال�شعودية. 

وجزيرة  البحرين  جزيرة  اأكبرها  جزيرة   33 من  يتكون  الجزر  من  اأرخبيل  عن  عبارة  البحرين    -

المحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدولي. 
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�شميت بالبحرين ن�شبة اإلى احتوائها على م�شدرين للمياه هما عيون الماء العذبة ومياه البحار    -

المحيطة بها. 

التي ارتبطت  التاريخ وازدهرت خالل ح�شارة دلمون  ا�شتوطنت الجزيرة خالل فترات ما قبل    -

روابي  �شكل  على  وهي  بالعالم  تاريخية  مقبرة  اأكبر  البحرين  في  وتوجد  ال�شومرية  بالح�شارة 

مختلفة الحجم وال�شكل منذ عهد ح�شارة دلمون و�شميت تايلو�س من قبل الإغريق. 

اكت�شف النفط في البحرين عام 1932م واأعلنت ا�شتقاللها في اأغ�شط�س عام 1971م.    -

تحولت البحرين من دولة اإلى مملكة في فبراير عام 2002م بعد الت�شويت على ميثاق العمل الوطني.    -

6 - البالجات

ن�شبة اإلى ال�شاحل الذي يقع بمحاذاة ال�شارع وهي جمع كلمة بالج وتعني باللغة الفرن�شية ال�شاحل    -

اأو ال�شاطئ. 

7 - التعاون

اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وهي منظمة اإقليمية عربية مكونه    -

من ع�شوية �شتة دول تطل على الخليج العربي وهي ال�شعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان 

والبحرين ومقرها في الريا�س. 

تاأ�ش�س المجل�س في 1981/5/25م باأبوظبي وكان كل من ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح وال�شيخ    -

زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمهما اهلل اأ�شحاب فكرة اإن�شائه. 

يهدف المجل�س اإلى تحقيق التن�شيق والتكامل بين دوله في جميع الميادين وتوثيق الروابط واأوجه    -

التعاون بين مواطني دول المجل�س. 

8 - الح�شن الب�شري 641 م - 728 م

هو اأبو �شعيد الح�شن بن ي�شار اأبي الح�شن الب�شري ولد في وادي القرن قرب المدينة المنورة.    -

زاهد ومتكلم ومحدث.    -

كان اأبوه من �شبى مي�شان من بالد فار�س ثم اأعتق وكانت اأمه »خيرة« مولة اأم �شلمة ر�شي اهلل    -

عنها. 

تلقى العلم من ال�شحابة في الب�شرة لمدة 6 �شنوات.    -

عمل كاتباً لأمير خرا�شان الربيع بن زياد ثم ا�شتقر في الب�شرة.    -

تتلمذ على يديه وا�شل بن عطاء وعمرو بن عبيد.    -

موؤ�ش�س المذهب الب�شري في الزهد.    -

اأ�شبح اأ�شهر علماء ع�شره ومفتي الب�شرة حتى وفاته.    -
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9 - الخن�شاء 575 م - 664 م 

هي تما�شر بنت عمرو بن الحرث بن ال�شريد ال�شلمية عا�شت في نجد.    -

�شميت بالخن�شاء ب�شبب ق�شر اأنفها وارتفاع اأرنبتيه.    -

الذبياني  النابغة  قال عنها  الجاهلية حيث  �شعراء  اأ�شهر  وتعد من  قبيلة م�شر  �شاعرة من  هي    -

»الخن�شاء اأ�شعر الجن  والإن�س«. 

اأكثر �شعرها في رثاء اأخويها �شخر ومعاوية اللذان قتال في الجاهلية حيث بكتهما حتى عميت.    -

اأدركت الإ�شالم وكان لها اأربعة بنين �شهدوا معركة القاد�شية عام 637هـ وحثتهم على القتال فلما    -

اأن يجمعني بهم في م�شتقر  ا�شت�شهدوا قالت »الحمد هلل الذي �شرفني بقتلهم واأرجو من ربي 

رحمته«. 

توفيت في مطلع خالفة عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه.    -

10 - الدمنة

الدمنة قرية �شاحلية قديمة و�شميت الدمنة ن�شبة الى �شنة الدمانة.    -

كتب اهلل ان تكون ار�س الكويت المجدبة في �شنوات كثيرة ان ياأتيها عام فيه امطار وفيرة جدا    -

وتظل الغطيطة اأو المريخ والندى فترة طويلة من ال�شنة وبهذا ظل الع�شب ينمو بكثرة لنه ل توجد 

حرارة تق�شي عليه مما جعلت اأر�س الكويت خ�شراء في تلك الحقبة من الزمن وينت�شر الع�شب في 

كل مكان حتى فوق ال�شطوح، لهذا توجه كثير من الذين يملكون ال�شاأن والغنام الى هذه الر�س 

لكي ترعى اغنـــــــامهم طوال ال�شنة وبما ان الغنــــــام ترعــى في هذه الر�س فال بد ان تخلف 

وراءها (البعر) ، الذي هو الدمن للماعز ومفردها (دمنة) واخذت هذه الدمنة ت�شمد الر�س لينبت 

الع�شب مرة ثانية والغنام ترعى وت�شبع لهذا توجهوا الى ان هذه ال�شنة �شنة الدمن لكثرته.

كما قيل اأن الدمنة اأ�ش�شها �شيادوا الأ�شماك من العوازم واأطلق عليها اآل مرة اإ�شم الدمنه والتي    -

تعني روث الحيوانات واأبُدل اإ�شمها اإلى عنبره ولم يمتثل النا�س لهذه الت�شمية وفي عام 1953م تم 

تغير اإ�شمها ر�شمياً اإلى ال�شالمية. 

11 - الذهبي  1274 م - 1348 م 

اأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي تركماني الأ�شل ولد في مدينة  اأبو عبداهلل محمد بن  هو    -

دم�شق �شمي والده بالذهبي ل�شتغاله بالذهب. 

موؤرخ ومحقق.    -

ان�شم اإلى حلقات تحفيظ القراآن حتى حفظه واأتقن تالوته وتعلم القراءات ال�شبع تتلمذ بالقراءات    -

النحو  در�س  كما  غال  بن  الدين  جمال  وال�شيخ  الع�شقالني  الدين  جمال  ال�شيخ  عند  القراآنية 

والعربية والمغازي وال�شير والتراجم والتاريخ العام. 
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قام بالتدري�س والتاأليف حتى فقد ب�شره ومن تالمذته الحافظ العالمة اإبن كثير وعبد الوهاب    -

ال�شبكي �شاحب طبقات ال�شافعية الكبرى و�شالح الدين ال�شفدي وابن رجب الحنبلي وغيرهم. 

»�شير  و  والأعالم«  الم�شاهير  ووفيات  الكبير  الإ�شالم  و»تاريخ  الإ�شالم«  »دول  م�شنفاته  اأهم    -

النبالء«.

12 - الزباء ... -  260 م

هي زنوبيا بنت عمرو بن �شارب بن ح�شان ابن اأذينة بن ال�شميدع اأحد روؤ�شاء ع�شائر الفرات    -

الأو�شط من �شاللة ملوك م�شر المقدونيين. 

زنوبيا تعني بنت الم�شتري اأو المحاربة التي تجيد رمي القو�س كما تعني طول وغزارة �شعرها.    -

هي زوجة اأودنان�س الملقب بقائد ال�شرق والذي عرف بمخالفته لروما وكانت تتبع زوجها بال�شيد    -

ول ترهب الحيوانات المفتر�شة. 

كانت في جمال كليوبترا اإل اأنها تفوقها في الخلق والحمية حيث ا�شتهرت بال�شجاعة والدهاء    -

والباأ�س. 

ذات راأي وعقل و�شيا�شة ودقة نظر وفرو�شية وكان ذكائها نادراً تتحدث الآرامية (اللغة ال�شورية    -

ون�شقته  واآ�شيا  ال�شرق  تاريخ  وجمعت  والقبطية  والإغريقية  (الرومانية)  والالتينية  القديمه) 

لنف�شها. 

عندما قتل زوجها حكمت با�شم ابنها ثم اأعلنت نف�شها لحقاً ملكة وو�شعت تاج الملك على راأ�شها.    -

وبعد �شراع طويل دام بين مملكتها والروم قتلت نف�شها جوعاً حتى ل ترى بعينها م�شرعها.    -

13 - الزبير بن العوام 593 م - 656 م 

هو اأبو عبداهلل الزبير بن العوام بن خويلد الأ�شدي القر�شي عمته اأم الموؤمنين خديجة بنت خويلد    -

واأمه �شفية بنت عبدالمطلب عمة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

حواري الر�شول ومن الع�شرة المب�شرين بالجنة وقائد عربي و�شحابي اأ�شلم وعمره 16 �شنه.    -

�شهد الغزوات كلها ب�شحبة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم منها بدر واأحد وخيبر.    -

كان ممن هاجر الهجرتين من ال�شحابة اإلى الحب�شة والمدينة زوجته اأ�شماء بنت اأبي بكر وجمع    -

له ثروة من التجارة. 

اأر�شله الخليفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه لم�شاركة عمرو بن العا�س لفتح م�شر كما �شارك    -

بفتح الإ�شكندرية. 

كان من ال�شتة اأ�شحاب ال�شورى الذين عهد عمر اإلى اأحدهم ب�شئون الخالفة من بعده.    -

كان ي�شمى اأبناءه باأ�شماء ال�شهداء ومنهم جعفر وخالد وعروة وم�شعب وحمزة.    -

دفن في اأطراف الب�شرة في مو�شع ي�شمى اليوم با�شمه الزبير.    -
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14 - ال�شافعي 767 م -   820 م 

هو محمد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �شافع القر�شي المطلبي ولد في غزة في فل�شطين.    -

اأحد اأئّمة اأهل ال�شّنة و�شاحب المذهب ال�شافعي في الفقه الإ�شالمي.    -

تلقى تعليمه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق ودر�س الفقه والحديث على يد م�شلم بن    -

خالد الزنجي �شيخ الحرم المكي ومحمد بن الح�شن والإمام مالك. 

حفظ القراآن وهو ابن �شبع �شنين وكان ف�شيح الل�شان وبليغ الحجة في لغة العرب.    -

ركوب  اأتقن  كما  والأن�شاب  وبالفرا�شة  جاهليتهم  في  العرب  وتاريخ  النا�س  اأيام  بمعرفة  ا�شتهر    -

الخيل والرمي وكان ذا معرفة تامة بالطب. 

هو موؤ�ش�س علم اأ�شول الفقه واأول من جمع بين الحديث ومدر�شة الراأي في ا�شتنباط الأحكام    -

الفقهية. 

»الأم«  كتاب  موؤلفاته  اأ�شهر  الفقه ومن  اأ�شول  كتاب �شنف في  اأول  »الر�شالة« وهو  كتاب  و�شع    -

و»الجزية« و »�شبيل النجاة«. 

اأ�شهر تالمذته في العراق اأحمد بن حنبل والح�شن بن محمد الزعفراني واأ�شهر تالمذته في م�شر    -

البويطي والمزني. 

تُوّفي و دفن بم�شر.    -

15 - ال�شعب

جمع �شعيب وهو وادي ال�شيول المنجرفة في البر وال�شعب البحرية تعني �شخور مرجانية فوقها    -

ماء �شحل. 

16 - ال�شحاك بن قي�س 2 هـ - 64 هـ

هو ال�شحاك بن قي�س بن خالد بن وهب الفهري.    -

من �شغار ال�شحابة روى اأحاديث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.    -

�شهد فتح دم�شق و�شكنها وولي عليها زمن معاوية ثم ولي الكوفة.    -

17 - العوازم

هي اإحدى القبائل العربية التي ظهرت في �شرق الجزيرة العربية في الن�شف الأول من القرن    -

الثامن الهجري. 

تتكون قبيلة العوازم من بطنين كبيرين هما القوعه وغيا�س وتن�شب القبيلة اإلى عازم بن هند بن    -

نفيل بن ربيعة بن هوازن، وهوازن هي اأحد اأهم قبائل العرب العدنانية. 
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ا�شتركوا العوازم فى �شد اأول غزوة بحرية تعر�شت لها الكويت من البحر الم�شماه بموقعة الرقة    -

وهى التى قادها كعب الن�شار فى عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شباح الحاكم الثانى للكويت وا�شترك 

الدوا�س فى �شفينتين تحمل اأربعين مقاتال من العوازم. 

18 - الكندي 185 هـ - 256 هـ

هو اأبو يو�شف يعقوب بن ا�شحاق الكندي ولد في الكوفة   -

موؤ�ش�س الفل�شفة العربية الإ�شالمية كما يعده الكثيرون، ريا�شي وفيزيائي وفلكي وفيل�شوف اإ�شافة    -

اإلى اأنه مو�شيقي ويعتبر الكندي وا�شع اأول �شلم للمو�شيقى العربية. 

اأتم حفظ القراآن والكثير من الأحاديث النبوية ال�شريفة وهو في الخام�شة ع�شر من عمره ثم    -

بداأ بدرا�شة اللغتين ال�شريانية واليونانية علي يد اأ�شتاذين فاأتقنهما و�شار �شاحب مدر�شة في 

الترجمة تعتمد علي الأ�شلوب الجميل الذي ل يغير الفكرة المترجمة لكنه يجعلها �شهلة الفهم 

وخالية من الركاكة وال�شعف. 

للتعلم  بيتة  يق�شدون  النا�س  الحكمة ف�شار  مكتبة  ت�شاهي في �شخامتها  بيته مكتبة  اأن�شاأ في    -

ومكتبته للمطالعة و�شارت �شهرتة في البالد عندما كان عمره خم�شة وع�شرين �شنة فقط. 

لإ�شتخدام  يوؤ�ش�س  الذي  المنهج  فو�شع  الدنيوية  العلوم  في  الريا�شيات  اأهمية  الكندي  اأدرك    -

الريا�شيات في الكثير من العلوم . 

الميكانيك  اأعتبر علماء  الن�شبية ففي حين  بالنظرية  الآن  يعرف  ما  اأول من و�شف مبادئ  هو    -

التقليديين غاليليو ونيوتن الوقت والفراغ والحركة والأج�شام قيما مطلقة، قال الكندي ان تلك 

القيم ن�شبية لبع�شها البع�س كما هي ن�شبية لم�شاهدها. 

هو اأول من حدد ب�شكل منظم جرعات جميع الأدوية المعروفة في اأيامه.    -

له عدة موؤلفات منها »ر�شالة في المدخل اإلى الأرثماطيقى: خم�س مقالت« و»كتاب ر�شالة في    -

ا�شتعمال الح�شاب الهند�شي: اأربع مقالت« و »ر�شالة في علل الأو�شاع النجومية« و»ر�شالة في 

في  و»ر�شالة  المركبة«  و»الأدوية  اأر�شطو«  و»اإلهيات  التنجيم«  في  و»ر�شالة  الإ�شطرلب«  �شنعة 

المو�شيقي« و»المد والجزر« و»ال�شيوف واأجنا�شها«. وقد ترجمت معظم كتب الكندي اإلى اللغة 

الالتينية، فكان لها الأثر الكبير في تطور علوم كثيرة على امتداد عدة قرون واهتم به امبراطور 

الروم، وامبراطور الدولة البيزنطية (الق�شطنطينية) وار�شلوا اليه الهدايا ور�شائل التقدير وال�شكر 

من  اتخذت  التي  اأوروبا  وخا�شة  العالم  اأنحاء  من جميع  ب�شدة  تطلب  كانت  التي  موؤلفاته  على 

موؤلفاته عمدة لمكتباتها، وذلك بعد ان كانت عمدة لبيت الحكمة في بغداد. 

19 - المتنبي  915 م -  965 م

هو اأبو الطيب اأحمد بن الح�شين بن الح�شن بن عبد ال�شمد الكوفي ولد في الكوفة.    -
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اأعظم �شعراء العرب واأكثرهم تمكنا باللغة العربية نظم اأ�شعاره وعمره 9 �شنوات.    -

تنقل بين مدن ال�شام يمدح �شيوخ البدو والأمراء والأدباء وات�شل ب�شيف الدولة الحمداني و�شار    -

�شاعره و�شديقه الذي عا�س معه 9 �شنوات يغدق عليه المال ويفي�س المتنبي برائع �شعره في مدحه. 

لقب بالمتنبي لأدعائه النبوة ثم تاب.    -

غلب على �شعره تع�شب وا�شح للعروبة وت�شاوؤم وافتخار بنف�شه كما تميز �شعره بالحكمة وفل�شفة    -

الحياة وو�شف المعارك. 

لف حول اأي �شاعر، منه كتاب »معجزة اأحمد« لأبو العالء المعري 
ُ
لف حوله من الكتب اأكثر مما اأ

ُ
اأ   -

وترك بعده 326 ق�شيدة ومن اأ�شهرها: 

واللعب الجد  بين  الحد  حده  في  الكتب       من  اأنباء  اأ�شدق  ال�شيف   

مات مقتول ب�شبب ق�شيدة هجاء قالها في �شبة بن يزيد الأ�شدي العيني.    -

20 - المثني ... - 635 م 

هو المثنى بن حارثة بن �شلمه ال�شيباني الوائلي من بني �شيبان.    -

من  باأنه  عنه  الم�شهور  وكان  المعارك  في  المتميزة  واإدارته  عقله  برجاحة  ا�شتهر  عربي  قائد    -

اأ�شراف قبيلته و�شيخ حربها. 

اأ�شلم �شنة ت�شع للهجرة مع وفد من قومه.    -

الم�شلمين  بين  فا�شلة  معركة  اأول  وهي  البويب  معركة  �شهد  الراأي  وح�شن  �شجاعاً  �شهماً  كان    -

والفر�س وت�شمى اأي�شاً بيوم الأع�شار لأنه وجد من الم�شلمين مائة رجل قتل كل منهم ع�شرة من 

الفر�س. 

توفي قبل معركة القاد�شية.    -

21 - الم�شجد الأق�شى

هو اأولى القبلتين وثالث الحرمين ال�شريفين يقع داخل الحرم القد�شي ال�شريف في البلدة القديمة    -

لمدينة القد�س بفل�شطين. 

كان الم�شجد الأق�شى يعرف ببيت المقد�س قبل نزول الت�شمية القراآنية له في �شورة الإ�شراء    -

ومعنى الأق�شى اأي الأبعد والمق�شود الم�شجد الأبعد ن�شبة اإلى الم�شجد الحرام. 

للم�شجد الأق�شى اأربع ماآذن واأحد ع�شرة قبة وخم�شة ع�شر باب.    -

تعر�س في �شبيحة يوم الخمي�س 1969/8/22م لحريق على يد يهودي متطرف.    -
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22 - المعتز 231 ه - 255 هـ

هو اأبو عبداهلل المعتز باهلل ابن المتوكل باهلل ابن المعت�شم بن الر�شيد بن المهدي بن المن�شور.    -

هو الخليفة العبا�شي الثالث ع�شر تولى الخالفة وهو في التا�شعة ع�شر من عمره.    -

هو اأول من اأوجد الركوب بحلية الذهب حيث كان خلفاء بنو اأمية وبنو العبا�س يركبون بالحلية    -

الخفيفة من الف�شة في المناطق وال�شيوف واللجم وال�شروج. 

توفى مقتول بعد ثالث �شنوات من خالفته.    -

23 - المعت�شم 179 هـ - 227 هـ

هو اأبو اإ�شحاق محمد المعت�شم باهلل بن هارون الر�شيد بن المهدي بن المن�شور ولد في الكوفة.    -

هو ثامن الخلفاء العبا�شيين لقب »بالمثمن« لأن خالفته كانت ثماني �شنين وثمانية اأ�شهر وثمانية    -

اأيام ومات وله ثمانية بنين وثماني بنات وتولى الخالفة �شنة ثمانية ع�شر ومائتين وفتح ثمانية 

فتوحات. 

اإهتم بالبريد في اأيامه حتى اأ�شبحت الر�شائل ت�شل ب�شرعة اأكثر مما كانت عليه من قبل و�شجع    -

العلم ومكافاأة اأهله والعناية بالترجمة واإن�شاء المكتبات. 

تحركت في عهده عدة ثورات ق�شى عليها.    -

بني مدينة �شامراء اأو »�شر من راأى« �شنة 221هـ.    -

فتح عمورية �شنة 223هـ يوم نادت اإمراأة عربية اإعتدى عليها الروم ف�شرخت قائلة »واُمعت�شماه«    -

ثم وا�شل فتوحاته اإلى �شقليه وغزا قلورية جنوب اإيطاليا وكذلك جزيرة مالطه. 

واإبن  كثير  واإبن  الطبري  ومنهم  الموؤرخين  وبع�س  تمام  اأبو  منهم  بق�شائد  ال�شعراء  كبار  مدحه    -

خلكان. 

توفي في �شامراء.    -

24 - المعتمد 843 م - 893 م 

هو اأحمد المعتمد على اهلل ابن المتوكل على اهلل جعفر بن المعت�شم باهلل هو الخليفة العبا�شي    -

الخام�س ع�شر من خلفاء الدولة العبا�شية ولد في �شر من راأى. 

حاول اأن ينقل الخالفة العبا�شية اإلى م�شر التي كانت تحكمها الدولة الطولونية.    -

�شهد ع�شره ثورة الزنج التي ا�شتمرت 14 �شنة وراح �شحيتها الكثير وتمكن من الق�شاء عليها.    -

�شهد اأي�شا في ع�شره ثورة القرامطة بالكوفة وهم ين�شبون اإلى قرمط بن الأ�شعث وكان هدفهم    -

هدم الدين الإ�شالمي والق�شاء عليه. 

اأطلق الموؤرخين ت�شمية ع�شر المعتمد على اهلل ب�شحوة الخالفة العبا�شية.    -
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25 - المغيرة بن �شعبة 600 م - 670 م

هو المغيرة بن �شعبة بن اأبي عامر بن اأبي م�شعود الثقفي ولد في الطائف.    -

اأ�شلم عام الخندق.    -

اأقام المغيرة عند النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وخرج معه في الحديبية.    -

�شهد المغيرة بيعة الر�شوان.    -

�شهد اليمامة وفتوح ال�شام وفقئت عينه باليرموك.    -

ولي الب�شرة مدة ثالث �شنوات وفتح بي�شان ور�شت وفتح �شوق الأهواز و�شهد معركة نهاوند.    -

كان اأول من و�شع ديوان الب�شرة وجمع النا�س ليطلعوا عليه ثم عزله الخليفة عمر بن الخطاب    -

ر�شي اهلل عنه ثم وله الكوفة حتى قتل الخليفة عمر بن الخطاب ثم عزله عثمان بن عفان ر�شي 

اهلل عنه ثم وله معاوية الكوفة مرة اأخرى. 

26 - المنامة

ن�شبة اإلى عا�شمة مملكة البحرين واأكبر مدنها، تقع على ال�شاحل ال�شمالي للبحرين وتعتبر من    -

اأعلى مدن العالم كثافة �شكانية. 

تكثر فيها اأ�شجار الّنخيل وفيها عيون مياٍه عذبٍة كثيرٍة، وتنت�شر في غرب البالد ب�شاتين الحم�شّيات    -

و�شائر اأنواع الأ�شجار الُمثمرة. 

تعد المركز المالي والإقت�شادي للبحرين ويوجد فيها ميناء �شلمان ومطار المنامة الدولي.    -

من اأبرز معالمها:    -

 - الج�شر الُمعلّق الذي يقُع اإلى ال�ّشمال الغربي في المنامة وهو يربط مملكة البحرين بالمملكة 

العربية ال�ّشعودية ويبلغ طوله 25 كيلومتراً وهو ج�شر المحّبة. 

 - الأ�شواق ال�ّشعبية القديمة، واأهّمها �شوق الأربعاء الّزاخر بالُمنتجات المحلّية وال�ّشناعات ال�ّشعبية. 

 - بيت القراآن اأو متحف الحياة الذي ي�شّم اأندر النُّ�شخ القراآنية في العالم. 

قيَم في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. 
ُ
 - منارتا م�شجد الخمي�س وهو من اأقدم الم�شاجد، اأ

 - قلعة البحرين ال�ّشهيرة وهي قلعة اإ�شالمية قديمة تعود اإلى القرن ال�ّشاد�س ع�شر الميالدي. 

 - الُمتنّزهات ومن اأ�شهرها عين عذارى حيث الحدائق الّن�شرة والم�شابح الرائعة. 

 - متحف البحرين الوطني الذي تُعَر�س فيه الُمج�ّشمات الحرفية. 

27 - النه�شة

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

التعبير  وطرق  والعلوم  الفنون  من  كل  في  القديم  التراث  اإحياء  حركة  عن  الخا�س  بمفهومه 
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والدرا�شات وكل ما �شاحب ذلك من تغيير في اأ�ش�س الحياة الإجتماعية والإقت�شادية والدينية 

وال�شيا�شية. 

28 - اليرموك

ن�شبة اإلى معركة اليرموك التي وقعت بين الم�شلمين و الإمبراطورية 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 اأبوعبيدة 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    -

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

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. 

29 - اأبو حنيفة 699 م - 767 م

هو اأبو حنيفة النعمان بن ثابت من اأ�شل اأفغاني ولد في الكوفة.    -

هو عالم واأحد الأئمة الفقهاء الأربعة اأ�شحاب المذاهب المتبعة عند جماعة ال�شنه من الم�شلمين.    -

ورث اأبو حنيفة علم عمر بن الخطاب وعلي بن اأبي طالب وعبداهلل بن م�شعود وعبداهلل بن عبا�س    -

ر�شي اهلل عنهم. 

الأخذ  منهجه  وكان  والحجاز  العراق  في  وتابعيهم  التابعين  عن  وروى  الفقه  درا�شة  اإلى  اتجه    -

بالكتاب وال�شنة وفتاوى ال�شحابة ثم بالقيا�س وال�شتح�شان والعرف. 

�شار مذهبه المذهب الر�شمي للدولة العبا�شية والدولة العثمانية وفي م�شر.    -

من موؤلفاته »الفقه الأكبر« و»العالم والمتعلم«.    -

حب�شه الخليفة اأبو جعفر المن�شور في ال�شجن بعد اأن رف�س اأن يتولى الق�شاء اإلى اأن توفاه اهلل.    -

30 - اأبو ذر الغفاري ... - 652 م 

هو جندب بن جناده بن �شغير بن عبيد من قوم غفار.    -

اأحد ال�شابقين الأولين ومن نجباء ال�شحابة قيل رابع اأربعة وقيل خام�س خم�شة في الإ�شالم.    -
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كان في جاهليته وقبل اأن يلقى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بثالثة اأعوام يتعبد هلل وي�شلي له    -

فكان يتوجه حيث يوجهه اهلل. 

�شمع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وهو يدعو متخفياً فاأ�شلم واأمره الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم    -

اأن يرجع اإلى قومه حتى يظهر دين اهلل لكنه رف�س وجهر بدين اهلل ونادى باأعلى �شوته بكلمة 

التوحيد فعذبه قومه و�شربوه حتى اأ�شجعوه. 

لزم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وجاهد معه واأخذ عنه علماً جماً غزيراً حتى و�شفه الإمام علي    -

بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه باأنه وعى علماً عجز فيه وكان �شحيحاً حري�شاً، �شحيحاً على دينه 

حري�شاً على العلم. 

قال عنه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: رحم اهلل اأبا ذر يم�شي وحده ويموت وحده ويبعث يوم    -

القيامة وحده. 

كان يفتي في خالفة اأبي بكر وعمر وعثمان ر�شي اهلل عنهم.    -

توفي في اإحدى قرى المدينه المنوره.    -

31 - اأبو هريرة 598 م - 676 م

هو عبدالرحمن بن �شخر الدو�شي اليماني كان اإ�شمه قبل الإ�شالم عبد �شم�س و�شماه الر�شول    -

عليه ال�شالم بعبدالرحمن. 

اأ�شلم �شنة 7هـ ولزم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى وفاته.    -

وله عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه اإمارة البحرين ثم اآثر حياة الهدوء متفرغاً لجمع الحديث    -

وروايته. 

كان لأبي هريرة ر�شي اهلل عنه ذاكرة قوية قادرة على الحفظ ال�شريع وعدم الن�شيان، لذلك تمكن    -

من رواية حوالي 3500 حديث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، و�شهد له العديد من العلماء باأنه 

كان من اأجود الحفاظ واأكبر الرواة. 

توفي في المدينة ودفن في البقيع.    -

32 - اأحد 

ن�شبة اإلى غزوة اأحد التي وقعت بين الم�شلمين وقري�س عام 3هـ.    -

قرر كفار قري�س الإنتقام لهزيمتهم في بدر وذلك بمهاجمة الم�شلمين في عقر دارهم وذلك في    -

العام التالي اإنتقاما لهزيمتهم في غزوة بدر. 

جهز الكفار جي�شاً كبيراً بلغ عدده 3 اآلف مقاتاًل يتزعمهم اأبو�شفيان.    -

خرج الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في جي�س بلغ عدده األف مقاتل وقبل اأن ي�شلوا اإلى ميدان    -
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المعركة رجع زعيم المنافقين عبداهلل بن �شلول بثلث الجي�س ولكن الم�شلمون وا�شلوا م�شيرهم 

حتى و�شلوا جبل اأحد وجعل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم خم�شين من الرماة على جبل عينين 

لحماية الم�شلمين واأمرهم اأن ل يبرحوا مكانهم حتى ير�شل لهم. 

الأعداء  وانك�شف  ح�شناً  بالءاً  الم�شلمون  اأبلى  والم�شركين حيث  الم�شلمين  بين  المعركة  بداأت    -

وتراجعوا تاركين اأموالهم غنيمة للم�شلمين. 

خالف الرماة اأمر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وتركوا اأماكنهم وان�شغلوا بجمع الغنائم ظانين اأن    -

قري�شاً قد هزمت ولكن خالد بن الوليد اإلتف مع خيالة الم�شركين على الم�شلمين، وا�شتد القتل 

رباعية  بن عمير وغيرهما، وك�شرت  بن عبدالمطلب وم�شعب  فا�شت�شهد حمزة  الم�شلمين  بين 

الر�شول و�شج وجهه الكريم. 

33 - اأحمد بن حنبل 780 م - 855 م  

هو الإمام اأبو عبداهلل اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ال�شيباني المروزي البغدادي ولد في    -

بغداد. 

هو موؤ�ش�س المذهب الحنبلي اأحد المذاهب الأربعة المتبعة عند جماعة ال�شنة من الم�شلمين.    -

تنقل بين البالد و�شمع في رحالته كثيراً من كبار ال�شيوخ وكتب عن علماء كل بلد.    -

اأنفق عمره وبذل جهده في حفظ الحديث وتجميعه حتى �شار فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء    -

واإمام ال�شنة. 

اأعطى الفقه الحنبلي �شفة  اأ�شا�س فقهه التوقف في العبادات والعفو في المعامالت مما  كان    -

الحيوية والمرونة. 

�شرب اأروع الأمثلة في ال�شبر ون�شر ال�شنة عندما نادت الدولة العبا�شية بقيادة الماأمون بق�شية    -

خلق القراآن وثبت على موقفه باأن القراآن هو كالم اهلل غير مخلوق. 

من اأ�شهر موؤلفاته »الم�شند« وهو اأعظم كتب ال�شنة و»ف�شائل ال�شحابة« و»الزهد«.    -

34 - اأحمد بن طولون 835 م - 884 م 

تركي م�شتعرب ولد في بغداد.    -

موؤ�ش�س الدولة الطولونية في م�شر وال�شام والثغور عام 877م موؤ�ش�س الدولة الطولونية في م�شر    -

وال�شام من ع�شيرة الُطُغزُغز ورّثها بنوه واألحق بها �شوريا. 

ُولّي م�شر عام 868م في عهد الخالفة العبا�شية.    -

اهتم بمظهر الجيو�س حتى �شمي باأبي الجيو�س.    -

العبا�شيين  بعد عدة معارك مع  النوبة  اإلى  تركيا  ليبيا ومن  اإلى  الفرات  كّون دولة عري�شة من    -

والبيزنطيين. 
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35 - اأ�شامة بن زيد 611 م - 673 م 

هو اأبو محمد اأ�شامة بن زيد بن حارثة ويت�شل ن�شبه اإلى ق�شاعة من قحطان.    -

من موالي الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ورّده في غزوة اأحد ل�شغر �شنه.    -

اأعطاه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم حلته التي كانت من قبل لذي يزن.    -

خرج مع �شرية بعثها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى حي جهينة وثبت مع الر�شول �شلى اهلل    -

عليه و�شلم في غزوة حنين. 

كان كثير البر باأمه ما طلبت منه �شيئاً اإّل اأح�شره.    -

اأبو بكر ال�شديق وعمر بن الخطاب  وّله الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، قائداً على جي�س فيه    -

ر�شي اهلل عنهما فلم ينفذ لوفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم واأ�شر اأبو بكر ال�شديق اأن يبعثه 

اإلى ال�شام بعد وفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم قائداً للجي�س وكان في ذلك الخير العظيم. 

توفى في المدينة.    -

36 - اإبراهيم محمد المزيدي

هو من اأ�شرة المزيدي.    -

كان عالماً في اأ�شول الدين والفقه.    -

عمل مع المرحوم ال�شيخ عبداهلل الجابر ال�شباح والمرحوم ال�شيخ عبداهلل النوري.    -

عمل في المحاكم الكويتية في مجال الأحكام ال�شرعية للوقف في تحرير وتوثيق الحجج الوقفية.    -

تم تكريمه من قبل الأمانة العامة لالأوقاف بعد وفاته في عام 1995م.    -

37 - بغداد

عا�شمة جمهورية العراق تقع على جانبي نهر دجلة اأ�ّش�شها الخليفة المن�شور العبا�شي في 762م.    -

بقيت مركزاً مهماً للعالم الإ�شالمي لقرون عديدة وبلغت اأوجها في زمن الخليفة هارون الر�شيد.    -

قبل  من  اأخرى  مرة  دمرت  ثم  ومكتباتها  معالمها  فدمروا  1258م  عام  المغول  لغزو  تعر�شت    -

تيمورلنك عام 1400م. 

غزاها ال�شاه اإ�شماعيل ال�شفوي عام 1508م وتناوب على حكمها الفر�س والأتراك كما احتلتها    -

القوات البريطانية عام 1917م. 

تُعرف باأ�شماء كثيرة منها مدينة المن�شور ومدينة الخلفاء والمدينة المدورة والزوراء.    -

اإ�شتهرت بمنتجاتها كالحرير والف�شيف�شاء.    -
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38 - بيروت

هي العا�شمة ال�شيا�شية للجمهورية اللبنانية واأكبر مدنها وتعد من المدن الغنية بالأن�شطة الثقافية    -

مثل ال�شحافة الحرة والم�شارح ودور الن�شر والمتاحف والجامعات الدولية. 

تقع و�شط الخط ال�شاحلي اللبناني �شرقي البحر الأبي�س المتو�شط.    -

بنيت بيروت من قبل اأهل جبيل بيبلو�س قبل 4000 �شنة حيث كانوا يعبدون اإله ي�شمونه بعل بيريت    -

وتعني �شيد بيروت واأول اإ�شارة لمدينة بيروت تعود للقرن الخام�س ع�شر قبل الميالد حيث ذكرت 

في ر�شائل تل العمارنة الم�شمارية وكانت مركزاً هاما للتجارة الفينيقية. 

فتحها العرب بقيادة معاوية بن اأبي �شفيان في عهد خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه عام 635م.    -

39 - تون�س

على  وح�شلت  التون�شية  الجمهورية  لها  الر�شمي  وال�شم  اإفريقيا  �شمال  في  تقع  عربية  دولة    -

ال�شمال  من  يحدها  تون�س،  مدينة  وعا�شمتها  1956م  عام  الفرن�شي  الإحتالل  من  اإ�شتقاللها 

وال�شرق البحر الأبي�س المتو�شط. 

تلقب تون�س بالخ�شراء لما تمتاز به من طبيعة خالبة �شاحرة تتمثل في غابات الزان في ال�شمال    -

وغابات الزيتون في الو�شط وتمتلك تون�س اأكبر غابة زيتون في العالم. 

عرفت المنطقة بتعاقب العديد من الح�شارات التي جلبتها ثروات هذه الأر�س واأهمية موقعها    -

الإ�شتراتيجي في قلب حو�س البحر الأبي�س المتو�شط. 

40 - ثقيف

هو اإ�شم قبيلة عربية ظهرت في مدينة الطائف.    -

اأعلنت ثقيف اإ�شالمها بعد هزيمتها من هوازن في غزوة حنين عام 9هـ.    -

اإ�شتهر اأهلها بالحيلة في القتال وا�شتركوا في الفتوحات الإ�شالمية في ال�شام وم�شر وخا�شة في    -

العراق. 

اأ�ش�شوا مدينة الب�شرة.    -

41 - جابر بن حيان 721 م -  815 م

هو جابر بن حيان بن عبداهلل الأزدي.    -

طبيب عربي و اأول من اإ�شتغل بالكيمياء القديمة.    -

عا�س بالكوفة وبغداد في اآخر القرن الثامن واأوائل القرن التا�شع الميالدي ويعود ن�شبه اإلى قبيلة    -

الأزد باليمن. 
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تُرجمت كتبه التي زاد عددها على الثمانين اإلى الالتينية والإنجليزية.    -

اإكت�شف طرق لتنقية البلورات مثل التقطير والتر�شيح.    -

اأهم كتبه »اأ�شول الكيمياء« و»اأ�شرار الكيمياء«.    -

42 - حراء

ن�شبة اإلى غار حراء الذي كان يختلي فيه ر�شول الإ�شالم محمد �شلى اهلل عليه و�شلم قبل نزول    -

القراآن عليه بوا�شطة جبريل عليه ال�شالم. 

هو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لذلك ي�شمى بـجبل    -

النور وجبل الإ�شالم. 

يقع غار حراء في اأعلى جبل حراء ويمتاز الجبل عن بقية الجبال باأن حجارته كانت الأ�شا�س الأول    -

القديم للكعبة. 

43 - ح�شن البنا 1906 م - 1949 م

هو ح�شن بن ال�شيخ اأحمد عبدالرحمن البنا ال�شاعاتي ولد في بلدة المحمودية في م�شر.    -

من  الوطني  والقت�شاد  الفرد  وتحرير  القت�شادي  والنهو�س  العدالة  مجتمع  تحقيق  اإلى  دعا    -

التبعية. 

اإلى  التي تدعو  اإن�شاء الجمعيات  1919م كما �شارك في  �شارك وهو تلميذ في مظاهرات ثورة    -

الف�شيلة والأخالق وتحارب المنكرات وهو موؤ�ش�س حركة الإخوان الم�شلمين �شنة 1928م والمر�شد 

الأول للجماعة. 

عين معلماً للغة العربية في المدر�شة البتدائية في الإ�شماعيلية وبقى في هذه الوظيفة اإلى اأن    -

ا�شتقال منها عام 1946م ليتفرغ للدعوة. 

كان خطيباً وكاتباً واأديباً محيطاً بالتاريخ يهدف لتكوين الفرد والأ�شرة الم�شلمة.    -

اأن�شاأ مدر�شة اأمهات الموؤمنين في الإ�شماعيلية عام 1933م.    -

خرج بدعوته وبم�شر من الإطار المحلي فدعا للوحدة الوطنية و�شارك في حركات تحرير العرب    -

لقتال  فل�شطين  في  للجهاد  الم�شلمين  الإخوان  من  كتيبة  واأر�شل  العربي  والمغرب  �شورية  في 

الإنجليز. 

كان مندوباً لمجلة الفتح ثم اأن�شاأ مجلة الإخوان الم�شلمون ثم مجلة ال�شباب ثم جريدة الإخوان    -

الم�شلمون ورئي�س تحرير مجلة المنار كذلك لم يغفل عن الم�شرح والر�شائل والن�شرات. 

ر�شائل«  و»مجموعة  الجمعة«  و»اأحاديث  والداعية«  الدعوة  »مذكرات  منها  عديدة  كتب  له    -

ومحا�شرات لزالت تن�شر تحت عنوان »ر�شائل الإمام ال�شهيد ح�شن البنا«. 
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44 - حمد الخالد 1861 م - 1940 م 

هو حمد الخالد الخ�شير من قبيلة عنزه.    -

كان زعيم بيت اآل خالد ومن اأكبر وجهاء البلد واأذكيائهم واأح�شنهم محادثة.    -

ُعرف بالعطاء وحب الخير فخ�ش�س مكاناً في ديوانه للعلماء الذين يزورون الكويت.    -

له ف�شل كبير في بناء المدار�س والم�شاجد فلم يدع م�شروعاً خيرياً اإل و�شاهم فيه.    -

كان اأحد اأهم م�شادر تاريخ الكويت القديم فورد ذكره في كتاب تاريخ الكويت لإبن ر�شيد لما كان    -

له من اإطاّلع وا�شع على تاريخها. 

و�شع حجر الأ�شا�س للمدر�شة المباركية ثم تولى رئا�شة مجل�س اإدارتها لمدة خم�شة ع�شر عاماً.    -

45 - حمد المبارك 1894 م - 1938 م

هو ال�شيخ حمد المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة.    -

هو اأحد اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع.    -

�شيا�شي واأديب عرف عنه رجاحة العقل.    -

كان ينوب عن ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح في الحكم اأثناء غيابه.    -

كان اأحد المر�شحين لتولي الإمارة بعد وفاة ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح.    -

46 - حمود النا�شر 1870 م - 1915 م  

هو حمود النا�شر البدر من قبيلة عنزة.    -

عمل بتجارة اللوؤلوؤ فكان من نواخذة البحر الم�شهورين.    -

�شارك في جميع المعارك والحروب التي خا�شها ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك مثل    -

حرب ال�شريف. 

األف كثيراً من ال�شعر النبطي والغزلي ولم يكن بوقته من هو اأ�شعر منه حتى لقب بـ�شاعر الكويت    -

الكبير وبعد وفاته قام الأديب عبداهلل عبدالعزيز الدوي�س بجمع اأ�شعاره في كتاب »ديوان حمود 

النا�شر البدر« عام 1973م. 

47 - خالد بن عبدالعزيز 1913 م - 1982 م

هو خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود رابع ملوك المملكة العربية ال�شعودية.    -

ت�شلم مقاليد الحكم بعد اإغتيال اأخيه الملك في�شل في عام 1975م.    -

اإمتاز بالعدل والزهد والورع والتقى والخوف من اهلل تعالى في كل �شوؤون حياته.    -

ُمنح جائزة الملك في�شل العالمية لخدمة الإ�شالم عام 1981م.    -



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

- 312 -

المجاهدين  الملك خالد  كما دعم  1981م في عهده  الثالث عام  الإ�شالمية  القمة  موؤتمر  عقد    -

الم�شلمين �شد ال�شوفييت في حرب اأفغان�شتان عام 1979م. 

�شارك في اأول موؤتمر مجل�س التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في اأبو ظبي عام 1981م.    -

كان عهده من اأف�شل واأرقى العهود التي مرت بها المملكة.    -

48 - ربيعة

- تنت�شب قبائل ربيعة اإلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الجد الم�شترك لمعظم القبائل في �شمال 

الجزيرة العربية وت�شم قبائل كل من عبدالقي�س وتغلب وبكر وعنز بن وائل وحنيفة.

و�شمال  و�شرق  و�شط  في  المعروفة  م�شاكنهم  اإلى  انتقلوا  ثم  الحجاز  في  ربيعة  قبائل  عا�شت    -

الجزيرة العربية ف�شكنت عبدالقي�س المناطق ال�شرقية وا�شتقر بنو حنيفة في اليمامة. 

يرد اإ�شم ربيعة في الأخبار القديمة كمقابل لإ�شم م�شر.    -

قامت حروباً طاحنه بين قبائل بني ربيعة اأ�شهرها حرب الب�شو�س بين بكر بن وائل وتغلب بن وائل.    -

نالت قبائل ربيعة �شهرتها من قوة قبائلها البدوية وا�شتمر ذلك حتى اليوم ف�شارت قبيلة عنزة    -

التي جمعت معظم قبائل ربيعة. 

49 - زرقاء اليمامة 

هي �شخ�شية اأ�شطورية عربية قديمة لمراأة من جدي�س من اأهل اليمامة اليمن دعيت بالزرقاء    -

لزرقة عينيها. 

كانت حادة الب�شر ومن حدة ب�شرها ترى ال�شخ�س على م�شيرة ثالثة اأيام وترى ال�شعرة البي�شاء    -

في اللبن وهي اأب�شر خلق اهلل عن بعد. 

كانت تنذر قومها بالجيو�س اإذا غزتهم.    -

وقيل اأن اليمامة اإ�شمها وبها �شميت بلدتها اليمامة.    -

فقعت عيناها من قبل الجيو�س الغازية وتوفيت بعدها باأيام.    -

50 - �شاطع الح�شري »حوالي 1879 م - 1968 م«

هو �شاطع بن محمد هالل الح�شري لقب باأبو خلدون ولد في �شنعاء باليمن حيث كان اأبوه موظفا    -

فيها. 

مفكر �شوري وهو اأحد موؤ�ش�شي الفكر القومي العربي الذين تبنوا الدعوه اإلى القومية العربية.    -

نال الإجازة في علوم ال�شريعة والعربية من جامع الأزهر بم�شر.    -

تولى في دم�شق من�شب وزير التعليم وكان علمانياً فلم يبد اهتماما بدرو�س الدين في المناهج    -

الدرا�شية. 
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لما ولي الملك في�شل الأول على عر�س العراق عينه معاوناً لوزير المعارف ثم مديراً لالآثار.    -

له موؤلفات عده منها »اآراء واأحاديث في الوطنية القومية« و »العروبة بين دعاتها ومعار�شتها«.    -

توفي في بغداد ودفن فيها.    -

51 - �شالم المبارك 1864 م - 1921 م

هو �شالم المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة.    -

هو الحاكم التا�شع لدولة الكويت وامتد حكمه من عام 1917م اإلى 1921م.    -

كان فار�شاً وقائداً �شجاعاً كافح الف�شاد والرذيلة في البالد.    -

كان له اإلمام بالنحو و�شغف بمطالعة الكتب الأدبية وحفظ الأ�شعار العربية.    -

قاد معركة الجهراء عام 1920م وحقق الإنت�شار للكويتيين.    -

بُني في عهده ال�شور الثالث لدولة الكويت دفاعاً عنها �شد الطامعين وذلك في عام 1920م.    -

في  �شقير  اإبن  ترحيب  وبين  �شباح  اإبن  جند  بين  كانت  والتي  معركة حم�س  عهده  في  حدثت    -

عام1920م. 

52 - �شباأ

البحر الأحمر والحب�شة و�شمت  اإلى مملكة �شباأ وهي مملكة قديمة امتدت من �شواطئ  ن�شبة    -

جنوب جزيرة العرب حيث تقع اليمن في اأيامنا هذه. 

ن�شاأت �شباأ قبل القرن العا�شر للميالد وكانت عا�شمتها مدينة ماأرب وقد تمكن ملوكها من بناء    -

�شد ماأرب ال�شهير الذي يعد من اأهم معالم الح�شارات ال�شبئية. 

ا�شتهرت �شباأ بغناها وقد تاجرت بالعطور والبخور واللبان.    -

وقد ذكرت �شباأ في القراآن الكريم ولها �شورة با�شمها وذلك لكثرة الق�ش�س عنها واأ�شهرها ق�شة    -

بلقي�س و�شليمان عليه ال�شالم وق�شة ال�شد العظيم و�شيل العرم. 

53 - �شراقة بن مالك ... - 24 هـ

هو �شراقة بن مالك بن جع�شم المدلجي الكناني ويكنى باأبي �شفيان.    -

كان فار�شاً من فر�شان قري�س طويل القامة، خبيراً باقتفاء الأثر واإ�شابة الفرا�شة، �شبوراً على    -

اأهوال الطرق كان لبيباً �شاعراً. 

خرج لقتفاء اأثر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأبو بكر ر�شي اهلل عنه عندما هاجرا اإلى المدينة    -

طمعاً في جائزة قري�س والتي كانت 100 راأ�س من الإبل ولما وجدهما جمدت يده و�شاخت فر�شه 

في الأر�س فاأدرك بفطرته اأن خالق الكون مع النبي محمد �شلى اهلل عليه و�شلم، فدعي النبي 

طلقت وب�شره ر�شول اهلل اأن يلب�س تاج و�شواري ك�شرى. 
ُ
ربه فاأطلق اهلل قوائم فر�شه فاأ
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اأ�شلم في عام الفتح واإمتد به العمر حتى خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه وبعد فتح بالد    -

الفر�س واأخذ الغنائم التي من بينها �شواري وتاج ك�شرى ولب�شهما فتحققت نبوءة الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم. 

54 - �شعيد بن الم�شيب 637 م - 715 م 

هو الإمام اأبو محمد �شعيد بن الم�شيب بن حزن الأن�شاري القري�شي المخزومي ولد ل�شنتين من    -

خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه في المدينة المنورة. 

كان من كبار اأهل العلم في الحديث والفقه وتف�شير القراآن في المدينة والتابعين حتى عرف بفقيه    -

الفقهاء. 

عليه  الر�شول  بق�شايا  النا�س  اأعلم  وكان  الموؤمنين  اأمهات  وبع�س  ال�شحابة  من  عدد  عن  روى    -

ال�شالة وال�شالم وق�شاء اأبي بكر وعمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنهما. 

كان رجاًل وقوراً له هيبة عند مجال�شته يغلب عليه الجد عفيفاً معتزاً بنف�شه يعي�س من التجارة    -

في الزيت. 

55 - �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 وكان بها اأول حديقة حيوان في الكويت. 

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

الكويت الخام�س ع�شر ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح من مواليد عام 1951م والتي اأعانت 

والدها في ال�شق الإجتماعي لدوره الدبلوما�شي وُعرفت باهتمامها بالعمل الإجتماعي لكن دون 

بهرجة اإعالمية ول من خالل المنا�شب، كان لها دور بارز في رعاية الأ�شواق الخيرية ولقبت باأم 

اليتامى (وتعني الأيتام باللهجة الكويتية) قبل اإ�شابتها بمر�س ال�شرطان حيث توفيت عام 2002م. 

56 - �شليمان العد�شاني 1882 م - 1957 م

تلقى مبادئ الكتابة والقراءة في المدار�س الأهلية، كان �شغوفاً بالقراءة ومثقف مما جعله من رواد    -

النه�شة في الكويت. 

ذو خلق عظيم وعزة نف�س وحكمة جعلته مق�شد النا�س ي�شت�شيرونه في اأمورهم.    -

�شارك في تاأ�شي�س اأول مكتبة عامة هي المكتبة الأهلية وتاأ�شي�س النادي الأدبي.    -

وكان اأول الداعين اإلى تاأ�شي�س اإدارة البلدية واأول مدير لها.    -

دعا اإلى تاأ�شي�س اإدارة المعارف واإدخال النظم الحديثة في التعليم في الكويت.    -

كان ذو مواقف وطنية ثابتة، و�شارك في المجل�س الت�شريعي.    -
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�شغل من�شب مدير اإدارة مالية المعارف.    -

توفى بعد مر�س األزمه الفرا�س لمدة �شنة.    -

57 - �شيد يا�شين الطبطبائي 1860 م - 1914 م

من  الطبطبائي  الجليل  عبد  �شيد  ال�شيد عبدالمح�شن  بن  ال�شيد محمد  بن  يا�شين  ال�شيد  هو    -

اأحفاد الطبطباء الذي يمتد ن�شبه اإلى الح�شن بن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهم اأجمعين. 

كان له متجر يك�شب رزقه منه وتولى تدري�س المذهب ال�شافعي فاأُخذ عنه فقه هذا المذهب حتى    -

�شار عالماً به. 

�شاحب فكرة اإن�شاء المدر�شة المباركية حيث دعا النا�س اإلى التبرع فجمع الأموال التي �شرفت    -

على بناء المدر�شة عام 1910م. 

58 - �شاهين الغانم ... - 1990 م

هو �شاهين يو�شف �شاهين الغانم.    -

بندر  في  �شاهده  1943م حيث  عام  ب�شارة  عي�شى  النوخذة  رزنامة  في  ذكره  ورد  كويتي  نوخذة    -

البحرين وفي رزنامة النوخذه عبدالوهاب الع�شعو�شي عام 1953م حيث �شاهده في بندر كووه. 

قام بالعديد من رحالت ال�شفر ال�شراعي حتى توقف ال�شفر.    -

�شاحب بغلة عمبر طويل الذائعة ال�شيت.    -

59 - �شرحبيل بن ح�شنة

هو اأبو عبداهلل �شرحبيل عبداهلل الكندي اأمه ح�شنه وقد ن�شب اإليها.    -

من ال�شابقين الأولين في الإ�شالم.    -

هاجر اإلى الحب�شة في الهجرة الثانية.    -

كان �شرحبيل ر�شي اهلل عنه يجيد القراءة والكتابة، فقد كان من كتاب الوحي.    -

�شارك الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بع�س الغزوات.    -

�شارك في معركة اليرموك وفتح بيت المقد�س.    -

اأ�شيب بمر�س الطاعون في بالد ال�شام ومات فيه، دفن في غور الأردن وكان عمره �شبعة و�شتون    -

�شنة. 

60 - عبدالرحمن الغافقي ... - 732 م

هو عبدالرحمن بن عبداهلل بن ب�شر الغافقي ن�شبه اإلى قبيلة غافق اليمنية.    -

قائد عربي م�شلم واأمير الأندل�س اأيام ع�شر الولة فيها.    -
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�شارك في فتح الأندل�س في عهد الخليفة الأموي ه�شام بن عبدالملك وتولى اإمارتها مرتين.    -

قام باإخماد الثورات والفتن القائمة في الأندل�س بين العرب والبربر وعمل على تح�شين و�شع    -

البالد الأمني. 

بعد تولية اإمارة الأندل�س للمرة الثانية قام بموا�شلة الفتوحات الإ�شالمية في فرن�شا.    -

ا�شت�شهد في معركة بالط ال�شهداء �شد بالد الفرنجة عام 732م والتي تعتبر اآخر المعارك التي    -

توقفت بعدها الفتوحات الإ�شالمية في اأوروبا الغربية. 

61 - عبدالكريم الخطابي 1882 م - 1963 م 

هو محمد بن عبدالكريم الخطابي لقب ببطل الريف واأ�شد الريف وبويع اأميرا للمجاهدين وهو    -

من المغرب. 

تتلمذ على يد والده وحفظ القراآن ثم اأتم درا�شته بمدر�شة ال�شفارين وال�شراطين بفا�س تخرج من    -

جامعة القرويين بفا�س بعد اأن ت�شبع بالفقه الإ�شالمي والحديث. 

تزعم قبيلته بعد وفاة والده عام 1920م وحمل راية الجهاد �شد الإ�شبان.    -

اأباد جي�شاً اإ�شبانياً يتكون من 24 األف مقاتل عام 1921م وذلك في معركة اأنوال الم�شهورة.    -

قامت في اإ�شبانيا دكتاتورية بربمودي ريفيرا عام 1923م فاأر�شلت قوات جديدة لمحاربته لكنه    -

رف�س العر�س الإ�شباني بالإعتراف باإ�شتقالل الريف تحت �شيادته بحماية اإ�شبانية فهزمهم عام 

1924م. 

تمكن من هزيمة القوات الفرن�شية في معركة تاز عام 1925م.    -

نُفي اإلى جزيرة ل ينيون اإحدى جزر المحيط الهندي ولكنه تمكن من الفرار اإلى م�شر عام 1947م    -

حيث اأقام عزيزاً مكرماً ثم تولى هناك الإ�شراف على مكتب المغرب العربي في القاهرة وا�شتمر 

في الجهاد حتى وفاته عام 1963م. 

62 - عبداهلل الفرج  1836 م - 1901 م 

هو عبداهلل بن محمد بن فرج الم�شعري الدو�شري من قبيلة الدوا�شر.    -

�شاعر واأديب وفنان كويتي من �شعراء ال�شعر النبطي الكويتي كما لقب برائد ال�شوت.    -

ن�شاأ في الهند ن�شاأًة يغلبها طابع الترفيه والرخاء ودر�س اللغة الإنجليزية والهندية بالإ�شافة اإلى    -

العربية. 

نظم ال�شعر بالف�شحي والنبطي والهندي.    -

برع في المو�شيقى وتاأثر كثيراً بالألحان الهندية واأدخلها بالفن الخليجي.    -

برع بالر�شم والت�شوير والخط العربي والفار�شي.    -

له ديوان نبطي مطبوع جمعه وطبعه الموؤرخ الأديب خالد الفرج �شنه 1919م بالهند.    -

له ديوان مخطوط في ال�شعر الف�شيح.    -
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63 - عبداهلل الف�شالة 1900 م - 1967 م 

هو عبداهلل ف�شاله بن رحمة ال�شليطي.    -

ا�شتغل بالبحر وهو في �شن 10 �شنوات فكان تباباً ثم نهاماً ثم مار�س هواية الغناء والتلحين في    -

الهند بعيداً عن الأهل الذين اعتبروا الفن عيباً اأمثالهم اأمثال اأهل الكويت في ذلك الوقت. 

مطرب وملحن و�شاعر كويتي �شجل اأول اأ�شطواناته بالهند عام 1913م.    -

كتب ال�شعر بالعامية والف�شحى ولحن العديد من الأغاني ال�شعبية.    -

عمل ع�شو في فرقة المو�شيقي باإذاعه الكويت عام 1951م كمطرب وعازف علي اآله العود كما    -

عمل في لجنة الن�شو�س في الإذاعه الكويتية. 

اأول من اأدخل اآلة البيانو في الأغنية ال�شعبية الكويتية.    -

لحن وغنى اأكثر من 500 اأغنيه معظمها من اأ�شعاره.    -

يعبر  اأن  وا�شتطاع  الكويتي  ال�شوت  على  حافظوا  الذين  من  ويعد  ال�شامري  فن  بتقديم  �شاهم    -

بالأغنية الكويتية اإلى دول الخليج والجزيرة العربية. 

توفي في البحرين ودفن في الكويت.    -

64 - عبداهلل بن الزبير 2  هـ - 73 هـ 

هو اأبو بكر عبداهلل بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اأ�شد القر�شي الأ�شدي واأمه اأ�شماء بنت اأبي    -

بكر ال�شديق واأبوه الزبير حواري الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم من قري�س. 

اأول مولود للم�شلمين بعد الهجرة للمدينة، ولد بعد عام من الهجرة وحفظ وحدث عن النبي �شلى    -

اهلل عليه و�شلم مجموعة من الأحاديث. 

عرف بحبه للعبادة واإقامته للنوافل.    -

بطل ومجاهد منذ ال�شغر ف�شارك بمعركة اليرموك وا�شترك مع اأبيه في فتح م�شر والأندل�س    -

والق�شطنطينية. 

اإّن ال�شاة ل ي�شرُّها �شلخها بعد ذبحها  مه: 
ُ
اأ في قتاله مع الحجاج بن يو�شف الثقفي قالت له    -

ف�شارت مثاًل. 

65 - عبداهلل بن م�شعود ... - 32 هـ 

هو عبداهلل بن م�شعود بن غافل بن حبيب الهذلي.    -

كناه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأبا عبدالرحمـن مات اأبوه في الجاهلية، واأ�شلمت اأمه و�شحبت    -

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لذلك كان ين�شب الى اأمه اأحيانا فيقال: ابن اأم عبد، واأم عبد كنية اأمه 

ر�شي اهلل عنهما، من كبار ال�شحابة وهو �شاد�س �شتة دخلوا في الإ�شالم. 
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�شهد الغزوات كلها مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وهاجر الهجرتين وهو الذي اأجهز على    -

اأبي جهل واأعطاه ر�شول اهلل �شيفه حين اأتاه براأ�شه وهو اأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

علماء  من  ويعد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  بعد  الكعبة  عند  الكريم  بالقراآن  جهر  من  اأول    -

ال�شحابة وحفظة القراآن البارعين فكتب بيده م�شحفاً �شمى بم�شحف ابن م�شعود كما تتلمذ على 

يديه العديد من ال�شحابة وفي م�شند اأحمد مجموعة رواياته. 

كان �شديد القرب من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فكان له الحق باأن يطرق بابه في اأي وقت    -

من الليل اأو النهار. 

وله اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه بيت مال الم�شلمين بالكوفة كما وقف بجانب    -

الخليفة اأبي بكر ر�شي اهلل عنه في حروب الردة. 

66 - عبداهلل عبداللطيف العثمان 1895 م - 1965 م

ولد في الكويت في فريج العوازم من قبيلة �شبع بن عامر.    -

در�س في الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ بع�س اآيات القراآن الكريم والأحاديث النبوية.    -

عمل مدر�شاً في مدر�شة المباركية عام 1912م.    -

اأ�ش�س وافتتح مدر�شة خا�شة باإ�شم مدر�شة العثمان عام 1935م وعمل فيها مدر�شاً ومديراً فيها.    -

عمل في بلدية الكويت عام 1930م وتدرج لي�شل مديراً عاماً لها بين عامي 1943م و 1945م.    -

مار�س الأعمال الحرة عام 1957م.    -

له ق�شائد تتناول فيها جوانب الحياة من غزل وحما�س ودعوة لعمل الخير وقد �شدر له ديوان    -

�شمل كافة الق�شائد التي كتبها في حياته. 

�شاهم في اأعمال الخير في جميع الدول العربية وم�شاعدة الفقراء وبناء الم�شاجد في الكويت    -

و�شوريا ولبنان. 

قام ببناء م�شجد العثمان في النقرة دي�شمبر عام 1958م حيث كان منزله القديم وديوانه.    -

67 - عبداهلل م�شاري الرو�شان 1914 م -   1979 م

هو عبداهلل م�شاري عبداهلل الرو�شان.    -

ع�شو مجل�س ال�شحة في عام 1959م.    -

ع�شو مجل�س الأمة الأول من 1963م اإلى 1967م.    -

وزير ال�شئون الإجتماعية والعمل عامي 1963 و 1964م.    -

وزير الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية من 1965م اإلى 1971م.    -
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68 - علي ثنيان الأذينة ... - 1971 م

هو علي ثنيان �شالح الأذينة من قبيلة العوازم.    -

ع�شو المجل�س التاأ�شي�شي عام 1962م - 1963م.    -

ع�شو مجل�س الأمة في الأعوام 1963م و 1967م و 1971م و 1975م.    -

69 - َعّمان

عا�شمة المملكة الأردنية الها�شمية.    -

يعود تاريخها اإلى اأكثر من ثمانية اآلف �شنة قبل الميالد، تعاقبت عليها عدة قبائل واآخرهم قبائل    -

بني عمون الذين اأعطوا المدينة اإ�شمهم فاأطلقوا عليها في البداية اإ�شم ربة عمون والربة تعني 

العا�شمة ثم �شقطت مع مرور الزمن كلمة ربة وبقيت عمون التي حورتها ال�شعوب المتعاقبة فيما 

بعد اإلى عّمان. 

اإحتل عّمان الآ�شوريون ثم البابليون ووقعت تحت ال�شيطرة اليونانية خالل القرن الرابع قبل الميالد.    -

لوجود  العثماني نظراً  للح�شد  اإذ غدت مركزاً  الأولى  العالمية  الحرب  اأيام  اأهمية عّمان  زادت    -

محطة �شكة حديد بالقرب منها. 

70 - عمرو بن العا�س 570 م - 663 م 

هو عمرو بن العا�س بن وائل بن ها�شم بن �شهم القر�شي ال�شهمي.    -

كان عمرو بن العا�س داهية من دهاة العرب، و�شاحب راأي و فكر، و فار�شاً من الفر�شان، اأر�شلته    -

قري�س اإلى الحب�شة ليطلب من النجا�شي ت�شليمه الم�شلمين الذين هاجروا اإلى الحب�شة فراراً من 

الكفار فلم ي�شتجب له النجا�شي. 

اأ�شلم في ال�شنة الثامنة للهجرة بعد غزوة الأحزاب.    -

وله الخليفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه قيادة الجيو�س في فل�شطين والأردن ثم كلفه فتح    -

م�شر ففتحها وولي عليها. 

اأ�ش�س مدينة الف�شطاط وبنى فيها جامعه المعروف ويعتبر من اأقدم الجوامع في اإفريقيا.    -

عزله الخليفة عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه ولما ولى معاوية بن اأبي �شفيان الخالفة اأعاده اإلى    -

ولية م�شر. 

توفي في م�شر عن ثالثة وت�شعون عاما.    -

71 - عي�شى القطامي 1870 م - 1929 م 

هو عي�شى بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب القطامي.    -
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اإلى  بنف�شه  وقادها  ال�شفن  امتلك  الغانم حتى  ثنيان  خاله  مع  ال�شراعي  وال�شفر  المالحة  تعلم    -

الهند. 

فيها  ا�شتخدم  التي  الزهيريات  من  الكثير  فله  ال�شعر  في  (الزهيري)  الموال  فن  في  برع    -

الإ�شطالحات البحرية وال�شعبية. 

و�شع كتابه الم�شهور »دليل المحتار في عالم البحار« عام 1924م لي�شبح مرجعاً يو�شح المجاري    -

الرئي�شية اإلى الهند واليمن و�شاحل اإفريقيا ال�شرقي. 

له موؤلفات اأخرى مثل »المخت�شر الخا�س للم�شافر والطوا�س والغوا�س« و »اأوزان اللوؤلوؤ« و »ُعمان    -

ت�شمن  والذي  اللهجات  كتاب  فاألف  اللهجات  تقليد  في  بموهبته  تميز  كما  الأخ�شر«  والجبل 

مواويل (زهيريات) بلهجات كويتية وبحرينية اإ�شافة للهجات اأهل الحجاز وال�شام وم�شر والعراق. 

توفي في م�شقط بعمان.    -

72 - قتيبة بن م�شلم 49 هـ - 96 هـ

هو قتيبة بن م�شلم بن عمرو بن ح�شين بن الأمير اأبو حف�س الباهلي من العراق.    -

قائد عربي م�شهور قاد الفتوحات الإ�شالمية في بالد اآ�شيا الو�شطي في القرن الأول الهجري    -

حيث فتح خوارزم وبخاري و�شمر قند. 

منذ �شبابه المبكر اإ�شترك في الغزوات التي تدعو اإلى خدمة الإ�شالم ون�شر الدعوة وكانت اأر�س    -

الأنظار خا�شة من  اإليه  لفتت  قيادية  وموهبة  فائقة  �شجاعة  فاأبدى  لإنطالقتها  قاعدة  العراق 

القائد العظيم المهلب بن اأبي �شفرة والذي اأو�شى به لوالي العراق الحجاج بن يو�شف الثقفي. 

القوية  ال�شريعة  ال�شربات  خطه  وهي  المهلب  عليها  �شار  التي  الخطة  نف�س  على  قتيبة  �شار    -

المتالحقة على الأعداء. 

كان لفتح قتيبة اأثر كبير في دخول الأتراك في الإ�شالم.    -

خرج على �شليمان بن عبدالملك لكن حركته ف�شلت واإنتهت بقتله عام 96هـ.    -

73 - قطر

تقع دولة قطر في منت�شف ال�شاحل الغربي للخليج العربي وهي عبارة عن �شبه جزيرة ويتبعها    -

عدد من الجزر اأهمها حالول و�شراعوه والأ�شحاط وغيرها. 

عا�شمتها الدوحة ولغتها الر�شمية هي اللغة العربية وعملتها الريال القطري.    -

اأرا�شي قطر عبارة عن �شهول رملية تتخللها بع�س الواحات الخ�شبة والجبال ال�شخرية ال�شغيرة    -

مناخها حار رطب واأمطارها قليلة. 
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حكمها البرتغاليون في القرن ال�شاد�س ع�شر للميالد واأقاموا فيها ح�شوناً وقالعاً وفي منت�شف    -

القرن التا�شع ع�شر حكمتها اأ�شرة عربية هي اأ�شرة اآل ثاني ومازالت حتى الآن. 

في 1971/9/3م اإ�شتقلت قطر واإن�شمت اإلى جامعة الدول العربية.    -

74 - لوذان

كلمة لوذان م�شتقه من كلمة لذ ومعناها ماأوى وفي القديم كانت تتخذ ال�شفن من هذا الق�شم    -

 من الرياح القوية. 
ً
المخفي من ال�شاطئ ملجاأ

75 - مالك بن اأن�س 715 م - 796 م 

هو اأبو عبداهلل مالك بن اأن�س بن اأبي عامر بن عمرو بن حارث ينتهي ن�شبه اإلى عمر بن الحارث    -

وهو من ملوك اليمن. 

اأتم حفظ القراآن وتالوته وحفظ اأحاديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.    -

هو اأحد الأئمه الأربعة الم�شهورين ومن اأهم اأئمة الحديث وكان يلقب باإمام دار الهجرة.    -

�شهد له �شبعون من جلة العلماء اأنه اأهل للفتوى ولم يجب في فتوى حتى ي�شاأل من هو اأعلم منه.    -

من اأ�شهر كتبة »الموطاأ« وهو كتاب حديث وفقه معاً واأ�شاف اإليه اأقوال ال�شحابة وفتاوى التابعين    -

وقد عمل في هذا الكتاب اأربعين عاماً و�شمى بهذا الإ�شم لأنه مهد به للنا�س ما ا�شتمل عليه من 

الحديث والفقه ولأن العلماء المعا�شرين وطئوه ووافقوا عليه وطبع في م�شر والهند. 

76 - محمد و�شمي الو�شمي 1913 م - 1979 م

هو محمد و�شمي نا�شر الو�شمي ال�شديران من قبيلة العوازم.    -

مار�س مهنة الغو�س على مدى 35 عام.    -

تعلم القراءة والكتابة وحفظ القراآن في الكتاتيب في الكويت.    -

مار�س مهنة البناء لمدة تزيد عن 35 عام حتى و�شل اإلى اأ�شتاذ بناء.    -

ع�شو في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1962م.    -

ع�شو مجل�س الأمة في الأعوام 1963 و 1967 و 1971 و 1975م.    -

اأمير بعثة الحج لأهل الكويت لعدة �شنوات.    -

77 - م�شاعد العازمي 1845 م - 1943 م 

م�شاعد بن عبداهلل البريكي العازمي من قبيلة العوازم.    -

ولد في البادية وعا�س طفولته بدوياً في قرية ع�شكر بالبحرين ثم جاء اإلى الكويت.    -
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هو اأول طبيب كويتي تعلم القراءة والكتابة وجاهد في طلب العلم عند كل من يح�شنه وتعلم النحو    -

والعرو�س والفقه والتلقيح �شد الجدري في م�شر ونال �شهادة علمية من الأزهر عام 1298هـ. 

�شافر اإلى الهند للح�شول على لقاح م�شاد لمر�س الجدري الذي عم الكويت �شيف 1932م.    -

ذهب لليمن وم�شقط وراأ�س الخيمة ودبي ثم عاد للكويت ليعالج النا�س ويقيهم بالتطعيم.    -

78 - م�شعب بن الزبير 32 هـ - 72 هـ

هو م�شعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اأ�شد القر�شي اأبوه الزبير بن العوام ال�شحابي الجليل    -

واإبن عمة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وحواريه وهو من الطبقة الثانية من تابعي اأهل المدينة. 

كان فار�شاً �شجاعاً و�شيماً �شخياً حتى �شمي اآنية النحل وكان كثيراً ما يجال�س اأبو هريرة، تزوج    -

اأجمل اإمراأتين من قري�س عائ�شة بنت طلحه بن عبيد اهلل و�شكينة بنت الح�شين بن علي. 

ولي العراقين لأخيه عبد اهلل بن الزبير وحارب المختار الثقفي وقتله وتولى اإمرة المدينة مكان    -

اأخيه عبداهلل بن الزبير. 

خفف الخراج عن اأهل المدينة.    -

قتل في ملحمة بدير الجاثليق قرب بغداد بعد اأن خذله اأهل العراق.    -

79 - معاذ بن جبل 603 م - 639 م

هو معاذ بن جبل ويكنى اأبا عبدالرحمن �شحابي اأن�شاري جليل ينت�شب اإلى قبيلة الخوارج.    -

اأ�شلم على يد ال�شحابي م�شعب بن عمير وهو اإبن ثماني ع�شرة �شنة.    -

�شهد بيعة العقبة الثانية.    -

اآخى الر�شول بينه وبين جعفر بن اأبي طالب بعد الهجرة.    -

�شهد بدراً وتابع جهاده في اأحد والخندق اإلى اأن تم فتح مكة حيث اأ�شند له الر�شول �شلى اهلل    -

عليه و�شلم مهمة تعليم الدين للنا�س في مكة. 

�شارك في معركة تبوك.    -

اأر�شله الر�شول �شلى اهلل علية و�شلم اإلى اليمن لتعليمهم الدين والق�شاء في اأمورهم وبقي في    -

اليمن اإلى عهد اأبو بكر ر�شي اهلل عنه وعاد اإلى المدينة كلفه عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه 

اأن يحمل اإلى بني كالب العطاء وتوزيع ال�شدقات. 

وكانت لمعاذ جولت في حم�س وال�شام لتعليم النا�س ثم اإ�شتقر في فل�شطين حتى اأ�شابه الطاعون    -

فتوفى فيها. 
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80 - مو�شى العبدالرزاق ... - 1978 م

هو عالم ديني من اأعمدة العلم والأدب في الكويت.    -

اإفتتح ديوانه لطلبة العلم وجعله ناديا لتدار�س اأمور الدين والعلم والأدب.    -

81 - مو�شى بن ن�شير 640 م - 716 م

هو مو�شى بن ن�شير بن عبدالرحمن زيد البلوي ن�شاأ في دم�شق واأ�شله من اليمن.    -

وله معاوية بن اأبي �شفيان لغزو البحر فغزا قبر�س وبني بها ح�شوناً وقام باإخالء ما تبقى من    -

قواعد للبيزنطيين على �شواطئ تون�س فكانت له جهوداً في اإخماد ثورة البربر وطرد البيزنطيين 

من المغرب العربي. 

قام باإر�شال �شرايا لالأندل�س بقيادة طارق بن زياد لفتح الأندل�س عام 712م.    -

عمد اإلى تنظيم الأحوال المالية لالأندل�س حتى يجنبها الإ�شطرابات ويهئ لها الإ�شتقرار ويعم    -

العدل الذي لم يعرف من قبل. 

كان يدعو اهلل �شبحانه اأن يموت في مدينة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبالفعل ذهب للحج ثم    -

اإلى المدينة وتوفي هناك عزيزاً قوياً لم يخ�شر معركة واحدة بعد �شن الأربعين. 

82 - نا�شر البدر 1840 م - 1928 م 

هو نا�شر يو�شف البدر.    -

ا�شتغل بمهنة تجارة اللوؤلوؤ كطوا�س.    -

ع�شو مجل�س ال�شورى عام 1921م.    -

بنى م�شجد في فريج البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت عام 1885م ووهب 30 دكان وقفاً    -

لفقراء الم�شلمين. 

عقد اإجتماعاً بديوانه �شارك فيه مجموعة من رجالت الكويت لمبايعة ال�شيخ اأحمد الجابر عام    -

1921م بعد وفاة ال�شيخ �شالم المبارك. 

اأر�شله ال�شيخ مبارك ال�شباح عام 1912م للعودة بتجار هاجروا من الكويت ب�شبب ارتفاع ال�شرائب    -

وهم هالل المطيري واإبراهيم الم�شف و�شمالن بن علي اآل �شيف. 

83 - نا�شر المبارك 1883 م - 1917 م 

هو نا�شر المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة واأحد اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع    -

وكان اأعمى ل يرى. 
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كان �شاباً ذكياً وفطيناً لديه حافظة قوية ونادرة ولقب بكعب الأحجار.    -

ا�شتغل بطلب العلم على اأيدي اأ�شاتذة في الكويت فح�شل على �شيء من العلوم الدينية كالفقه    -

والعقيدة كما ح�شل على بع�س الأمور باللغة العربية. 

لديه مياًل �شديداً للعبادة وكان يُكثر من نفل ال�شالة و�شيام التطوع.    -

كان همه التاأليف فان�شغل بو�شع حا�شية على �شرح ال�شيوطي لألفية اإبن مالك ولكنه لم يكملها.    -

كان يملك اأكبر مكتبة اأدبية في الكويت ومنها تكونت مكتبة المعارف العامة.    -

84 - نافع بن الأزرق

هو من الأزارقة حيث كان �شيخ الأزارقة واإمامهم.    -

ُعرف ب�شوؤالته لإبن عبا�س عندما كان ي�شاأله عن تف�شير القراآن ويجيبه ول يقبل ويجادل.    -

قتل يوم دولب على مقربة من الأهواز.    -

85 - هارون الر�شيد 148 هـ - 193 هـ

هو هارون بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العبا�س ولد في مدينة الري هو الخليفه العبا�شي    -

الخام�س ويعتبر من اأ�شهر الخلفاء العبا�شيين. 

تمت بيعته للخالفه في عام 170هـ بعد وفاة اأخيه الهادي.    -

اأن�شاأ بيت الحكمه في بغداد وزودها باأعداد كبيرة من الكتب والموؤلفات وكانت ت�شم غرفاً عديدة    -

تمتد بينها اأروقة طويلة وخ�ش�شت بع�شها للكتب واأخرى للمحا�شرات. 

كان الر�شيد يميل اإلى اأهل الأدب والفقه والعلم وفي عهده برع الم�شلمون في كافة ميادين الطب    -

والهند�شة والفنون. 

اإ�شتهر الر�شيد قبل الخالفة بحربه �شد الروم والتي اإ�شتمرت بعد توليه الخالفة واأمام �شربات    -

الر�شيد المتالحقة عقد الروم �شلحاً معه مقابل دفع الجزية في عام 181هـ. 

خرج الى خرا�شان لإخماد بع�س الفتن والثورات وتوفي في مدينة طو�س بعد اأن اإ�شتد به المر�س.    -

86 - هالل المطيري 1855 م - 1938 م

هو هالل بن فجحان المطيري.    -

ركب البحر غوا�شاً في �شغره وح�شل على لوؤلوؤة نادرة كانت هي بدايته في الدخول لتجارة اللوؤلوؤ    -

فاأ�شبح طوا�شاً. 

كان ع�شواً في مجل�س ال�شورى الأول عام 1921م.    -

لموتى  مقبرة  لتكون  ال�شرقي  بالحي  يمتلكها  التي  الأرا�شي  من  مربع  متر  األف   20 بنحو  تبرع    -

الم�شلمين وقام بت�شويرها. 
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تبرع بمبلغ لبناء المدر�شة المباركية عام 1912م.    -

تبرع لبناء ال�شور الثالث عام 1920م.    -

تبرع لأ�شر �شهداء حرب الجهراء عام 1921م.    -

87 - وا�شل بن عطاء 700 م - 748 م 

هو اأبو حذيفة وا�شل بن عطاء الملقب بالغزال الألثغ ن�شبة لأنه كان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً.    -

كان اأحد الأئمة البلغاء المتكلمين وموؤ�ش�س فرقة المعتزلة الإ�شالمية.    -

له من الت�شانيف كتاب الدعوة والتوبة وطبقات اأهل العلم والجهل ومعاني القراآن.    -

88 - يثرب

هو الإ�شم ال�شابق للمدينة المنورة قبل هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شميت يثرب ن�شبة    -

اإلى يثرب بن قاينه بن مهالئيل بن اإرم بن عبيل بن عو�س بن اإرم بن �شام بن نوح وهو قائد قبيلة 

عبيل التي اإ�شتوطنتها. 

بطليمو�س  جغرافية  في  فظهر  عربية  غير  وكتابات  نقو�س  في  ووجد  قديماً  يثرب  اإ�شم  �شاع    -

اليوناني باإ�شم يثريبيا وكذلك في كتاب ا�شطفان البيزنطي باإ�شم يثرب. 

اكت�شبت مكانتها المقد�شة بعد هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شحابته و�شميت بالمدينة    -

المنورة واأ�شبحت ثاني الحرمين ال�شريفين، تكونت فيها اأول دولة اإ�شالمية واأ�شبحت اأول عا�شمة 

اإ�شالمية لدولة يحكمها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبها الم�شجد النبوي. 

89 - يو�شف البدر 1802 م - 1880 م 

هو يو�شف عبدالمح�شن البدر من قبيلة عنزه.    -

اأول من نزل منطقة اأبو حليفة وقام ببناء اإ�شطبل للخيول وتاجر بالخيول الأ�شيلة وامتدت تجارته    -

اإلى الهند. 

المجاعة  �شنين  في  وذلك  وي�شقيهم  فيطعمهم  النا�س  اإليه  يلجاأ  مطبخاً  فيه  اأقام  بيتاً  خ�ش�س    -

والفقر والجفاف التي مرت على المنطقة العربية ما بين اأوا�شط العراق �شمالً وحتى الإح�شاء 

جنوباً والتي �شميت ب�شنين الهيلك وا�شتمرت هذه المجاعة من عام 1868م اإلى 1871م وكان يتولى 

تجهيز الموتى ودفنهم لما كان النا�س يهلكون من �شدة الجوع وكثرة الموتى. 

وفي هذا المواقف جمع ال�شاعر عبدالغفار الأخر�س بينه وبين يو�شف ال�شبيح قائاًل:   -

ال�شهب  ال�شبعة  مكان  باليو�شفين  بلغت       قد  اهلل  حماها  الكويت  اأن   

العرب �شائر  في  بعزهما  عيني  بــ�ــشــرت       ول  اأذى  �شمعت  ما  واهلل   
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وقال: 

 ويو�شف البدر في �شعد وفي �شرف        بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب. 

رف�س فكرة الإكتتاب لجمع المعونة التي طلبها رئي�س وزراء تركيا اأثناء حربهم مع رو�شيا �شنة    -

اأهل الكويت هذا  التبرع بجزء كبير منها لئال يكلف  اأمير الكويت واآثر على نف�شه  1295هـ من 

العبء لأنهم في تلك ال�شنة ابتلوا بنق�سٍ في الأموال نتيجة عوا�شف اأغرقت الكثير من �شفنهم 

المحملة بالب�شائع. 

المال  من  مبلغ  لإقترا�س  الطيبة  �شمعته  من  المهره  من  ق�شده جماعة  اأنه  عنه:  يروى  ما  من    -

للتجارة به و�شاعدهم دون معرفة �شابقة بهم فاأرجعوا اإليه مبلغ ال�شلفة مع الأرباح فقبل منهم 

مبلغ ال�شلفة ورف�س الأرباح. 

90 - يو�شف بن حمود 1876 م - 1946 م

هو يو�شف بن �شليمان بن حمود من قبيلة عنزه.    -

وقف بجانب والده في الغو�س على اللوؤلوؤ في بداية م�شواره.    -

در�س في المدر�شة المباركية عام 1911م ثم اأ�شندت اإليه اإدارتها عام 1915م.    -

والكتابة  القراءة  فدر�س  الجودر  جمعه  ال�شيخ  الخا�شة  �شديقه  مدر�شة  في  للتدري�س  اأنتدب    -

والح�شاب ثم انتقل بعد ذلك اإلى حي القبلة ليتخذ من بيت موقوف على م�شجد العثمان �شكناً 

ومدر�شًة يعلم فيها كتاب اهلل على مذهب الإمام مالك رحمه اهلل. 

كان ال�شيخ يو�شف معلماً قديراً ومربياً فا�شاًل فكان من اأبرز تالميذه الأ�شاتذة الأفا�شل اأحمد بن    -

نامي، مبارك الهران، حمود الوقيان وال�شيخ محمد بن �شليمان الجراح. 

-   كان ي�شعى لجمع الأموال من التجار لم�شاعدة الفقراء والم�شاكين. 

91 - يو�شف بن عي�شى القناعي 1879 م - 1973 م 

ولد في فريج القناعات بمنطقه ال�شرق.    -

اأ�ش�س اأول مدر�شة نظامية في الكويت المباركية عام 1913م حيث عمل فيها معلماً وناظراً في    -

مدر�شة المباركية عام 1921م كما عين ناظراً على المدر�شه الأحمديه بنف�س العام. 

تدرج في ال�شلك الق�شائي حيث عمل بمن�شب قا�شي الكويت ثم مفتي ثم قا�شيا بالتمييز وذلك    -

في الم�شائل الدينية والأحوال ال�شخ�شيه وكان يلقب بقا�شي الق�شاة وهو اأكبر من�شب ق�شاء في 

الكويت. 

الثاني ونائب رئي�س للمجل�س  الت�شريعي  الت�شريعي الأول والمجل�س  في المجل�س  انتخب ع�شواً    -

الت�شريعي الثاني عام 1938م. 
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�شارك في تاأ�شي�س بلدية الكويت وكان ع�شواً في المجل�س البلدي الأول عام 1932م.    -

ع�شواً في مجل�س الأوقاف عام 1949م.    -

عام 1907م اإفتتح مدر�شة في منطقة �شوق المناخ لتعليم الأولد القراآن الكريم والكتابة والح�شاب    -

ومبادئ الدين. 

�شارك في تاأ�شي�س اأول مكتبة عامة في الكويت وهي المكتبة الأهلية.    -
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الموقع
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محافظة حولي
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منطقة م�شرف
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منطقة حولي
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منطقة حولي
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منطقة حولي
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منطقة �شلوى
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منطقة �شلوى
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة ال�شالمية
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منطقة الرميثية
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة الفروانية(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

357369خيطانEbn Zaher202ابن زهر1

357368خيطانEbn Sereen207ابن �شريين2

357268خيطانEbn Tofail220ابن طفيل3

358375�شارع رئي�شيArdon502الأردن4

358373الرابيةRabia50الرابية5

358370الفردو�سAl - Alla’ Al - Jarood30العالء اجلارود6

359372العمريةOmariya100العمرية7

359370الفردو�سFirdous10الفردو�س8

360367خيطانAl - Waleed Bin Abdul Malik210الوليد بن عبدامللك9

360367خيطانAbu Dhabi230اأبو ظبي10

361370الفردو�سEbrahim Bin Al - Aghlab20اإبراهيم بن الأغلب11

361367خيطانEbrahim Bin Adham205اإبراهيم بن اأدهم12

361374الفروانيةHabeeb Al - Monawer250حبيب املناور13

362371جليب ال�شيوخKhalid Egab Al - Ashhab500خالد عقاب الأ�شهب14

362368خيطانZaid Al - Khail206زيد اخليل15

362367خيطانSaud Bin Abdul Aziz200�شعود بن عبدالعزيز16

363369خيطانAbdullah Bin Al - Mugafa’201عبداهلل بن املقفع17

363373الرابيةAbdulah Mohammed Al - Khaldi 6عبداهلل حممد اخلالدي18

363369�شارع رئي�شيFaisal Bin Abdul Aziz50في�شل بن عبدالعزيز19

364369خيطانMazin Bin Malik203مازن بن مالك20

364367خيطانMuscat204م�شقط21
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1 - ابن زهر 1072 م - 1162 م

اأبو مروان عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن مروان المعروف بابن زهر الإ�شبيلي، طبيب عربي    -

معروف في الأندل�س من اأهل اإ�شبيلية. 

هو اأ�شتاذ الفيل�شوف ابن ر�شد.    -

كان ابن زهر يحفظ القراآن، و�شمع الحديث وا�شتغل بعلم الأدب والعربية ولم يكن في زمانه اأعلم    -

منه باللغة، له مو�شحات يغنى بها وهي من اأجود ما قيل في معناها. 

خدم ابن زهر دولتي الملثمين والموحدين وذلك اأنه اأدرك دولة الملثمين ثم خدم دولة الموحدين.    -

-  من موؤلفاته المترجمة اإلى الالتينية »التي�شير في المداواة والتدبير« وقد و�شف التهاب الغالف 

الغ�شائي المحيط بالقلب، وطرائق ا�شتخراج ح�شى الُكلية وهي مو�شوعة طبية تبرز فيها ت�شلع 

ابن زهر في الطب وموهبته فيه، وكتاب »القت�شاد في اإ�شالح الأنف�س والأج�شاد«، وهو خال�شة 

لالأمرا�س، والأدوية، وعلم حفظ ال�شحة والطب النف�شي وكتاب »الأغذية والأدوية«، ي�شف فيه 

ابن زهر مختلف اأنواع الأغذية والعقاقير واآثارها على ال�شحة. 

2 - ابن �شيرين ... - 115 هـ

هو اأبو بكر محمد بن �شيرين الب�شري التابعى.    -

الإمام في التف�شير والحديث والفقه وتف�شير الروؤيا.            -

ن�شاأ في بيت تحوطه التقوى وات�شل بمجموعه من ال�شحابة مثل زيد بن ثابت واأن�س بن مالك واأبو    -

هريرة وعبداهلل بن الزبير ر�شى اهلل عنهم وغيرهم. 

ا�شتهر بتف�شير الروؤى والأحالم وهو علم من العلوم ال�شرعية ومن اأبرز موؤلفاته »تف�شير الأحالم    -

لإبن �شيرين«. 

3 - ابن طفيل 1105 م - 1185 م

هو محمد بن عبدالملك بن طفيل القي�شي الأندل�شي عربي ولد في مدينة غرناطة بالأندل�س.    -

فيل�شوف وفيزيائي وقا�شي وطبيب وفلكي تتلمذ عند ابن باجه.    -

ا�شتغل حاجباً لدى حاكم غرناطة.    -

عمل وزيراً وطبيباً لأبي يعقوب اأمير الموحدين بمراك�س.    -

له كتب في الطب وم�شنفات في الفل�شفة منها »ر�شالة في النف�س«.    -

والفرن�شية  والإنجليزية  والالتينية  العبرية  اإلى  ترجم  الذي  يقظان«  بني  »حي  موؤلفاته  اأ�شهر    -

والألمانية والهولندية. 

توفي في مراك�س.    -
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4 - الأردن

ن�شبة اإلى المملكة الأردنية الها�شمية.    -

عا�شمتها عّمان تحدها �شرقا وجنوبا المملكة العربية ال�شعودية وغربا فل�شطين المحتلة منفذها    -

ميناء العقبة على البحر الأحمر ومعظم اأرا�شيها زراعية رعوية. 

ظلت تحت �شيطرة العثمانيين من القرن 16 حتى عام 1918م.    -

وفي  الح�شين  بن  اهلل  عبد  الأمير  حكم  تحت  م�شتقلة  �شبه  اإمارة  بها  اأقيمت  1923م  عام  في    -

عام 1948م انتهى الإنتداب البريطاني واأعلنت الملكية حيث اعتلى عر�س المملكة الملك طالل 

وم�شتمر الحكم اإلى الآن في عائلته. 

بها من الآثار مدينة البتراء في الجنوب و منطقة جر�س الأثرية وفيها قرية موؤتة حيث يوجد    -

�شريح جعفر بن اأبي طالب ومقام زيد بن حارثة، وعبداهلل بن رواحة ر�شي اهلل عنهم. اأما في 

وادي الأردن (الغور) فيحت�شن عددا من مقامات ال�شحابة الأجالء ومنها: مقام �شرار بن الأزور 

ومقام اأبو عبيدة بن الجراح، ومقام �شرحبيل بن ح�شنة ومقام معاذ بن جبل، ومقام �شعد بن اأبي 

وقا�س وفي و�شط الأردن، قرب مدينة ال�شلط يقع مقام النبي اأيوب عليه ال�شالم في قرية بطنا، 

كما يوجد مقام النبي �شعيب عليه ال�شالم في منطقة وادي �شعيب القريبة من ال�شلط و�شريح 

النبي يو�شع بن نون قرب ال�شلط اأي�شا و�شريح النبي هارون على جبل هارون في البتراء، وكهف 

اأهل الكهف الواقع اإلى الجنوب ال�شرقي من عّمان، وهو من اأهم المواقع الجاذبة المقد�شة للديانة 

الم�شيحية. 

الحمة  ومنطقة  ماعين  الميت وحمامات  البحر  في  العالجية  لل�شياحة  مواقع عدة  بها  اأن  كما    -

الأردنية وحمامات عفرا. 

5 - الرابية

تقع في مكان مرتفع  لأنها  الإ�شم  بهذا  و�شميت  الأر�س  ارتفع على  ما  اأو  النامية  تعني  الرابية    -

كالّتل وكان اإ�شمها في ال�شابق المنطقة الزراعية لأنها منطقة زراعية عامره بالخ�شرة وبالأر�س 

الخ�شبة. 

6 - العالء الجارود ... - 641 م 

هو ب�شر بن عمرو بن حن�س بن المعلى العبدي �شيد عبد القي�س وهم بطن من اأ�شد ربيعة والملقب    -

بالجارود. 

كان �شريفاً في الجاهلية.    -

لقب بالجارود بعد وقعة اأغار بها على بني بكر بن وائل فظفر، وقالت العرب »جّردهم«!   -
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اأدرك الإ�شالم فوفد اإلى النبي �شلى اهلل علية و�شلم ومعه جماعة من قومه كانوا ن�شارى فاأ�شلم    -

ففرح النبي �شلى اهلل عليه و�شلم باإ�شالمه واأكرمه. 

لما توفي الر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وارتدت العرب خطب لقومه قائاًل »اأيها النا�س، اإن    -

كان محمد قد مات فاإن اهلل حي ل يموت فا�شتم�شكوا بدينكم، فمن ذهب له في هذه الردة ديناراً 

اأو درهماً اأو بعيراً اأو �شاًة، فله علي مثاله« فما خالفه منهم رجل. 

بفار�س  الطين مو�شع  يوم �شهرك فقتل في عقبة  القتال في  اإلى  العا�س  اأبي  بن  الحكم  وجهه    -

�شهيداً.       

7 - العمرية

ن�شبة اإلى عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه (43 ق.هـ - 23هـ).    -

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

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

كان اأول من �شمى باأمير الموؤمنين بدل خليفة ر�شول اهلل �شلى اهلل و�شلم.    -

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 اأفريقيا 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�شى 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 

ومن بيت المال. 

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

اإ�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. 

8 - الفردو�س

معناها لغويا الب�شتان الجامع وهو اإ�شم اأعلى مراتب الجنه.    -

ذكرت الفردو�س مرتين في القراآن الكريم في �شورتي الموؤمنون الآية 11 والكهف الآية 107.    -
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الفردو�س في اأ�شاطير ال�شعوب القديمة ت�شوير بمكان اأ�شبه بالحديقة يحيا فيها الإن�شان �شعيداً    -

مرة اأخرى بعدما عانى من ال�شقاء والآلم في دنياه.      

9 - الوليد بن عبدالملك 668 م - 714 م 

هو الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي القر�شي �شاد�س الخلفاء الأمويين حيث تولى    -

الخالفة من 705م اإلى 714م. 

كان ولوعاً بالبناء والعمران، جعل من دم�شق عا�شمة الدنيا وبنى م�شجد دم�شق الكبير المعروف    -

بالجامع الأموي. 

بنى الم�شجد الأق�شى في القد�س وو�شع الوليد في بناء الحرم النبوي كما �شفّح الكعبة والميزاب    -

في مكة. 

هو اأول من ا�شتحدث الم�شت�شفيات في الإ�شالم فاأن�شاأ في دم�شق بيمار�شتاناً للجذامى ومنعهم    -

من مخالطة النا�س. 

جعل لكل اأعمى قائداً يقوده وو�شع لكل مقعد خادماً يخدمه وتعهد الأيتام ورتب للفقراء اأمواًل    -

واأرزاقاً واأقام بيوتاً ياأوي اإليها الغرباء ومنع الت�شول. 

اأ�شلح الطرقات في دم�شق وغيرها وو�شع خاللها الم�شانع وو�شع عالمة الأميال في الطرقات    -

ما بين ال�شام والمدينة. 

ات�شعت ممالك الإ�شالم في دولته ات�شاعاً لم يعهد لها مثيال ف�شارت جيو�س الم�شلمين في كل    -

مكان واتجهت نحو ال�شند وما وراء النهر ونحو بالد المغرب ومنها اإلى الأندل�س وعادت معجزة 

الفتوحات بعد اأن انقطعت جياًل من النا�س. 

توفي بالغوطه في دم�شق.    -

10 - اأبو ظبي

ن�شبة اإلى اإمارة اأبوظبي اإحدى الإمارات ال�شبع لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحكمها عائلة    -

اآل نهيان. 

ومقر  الوزراء  ورئا�شة مجل�س  الدولة  رئا�شة  فيها  المتحدة  العربية  المارات  دولة  هي عا�شمة    -

لحاكم اأبوظبي وولي عهده ورئي�س المجل�س التنفيذي. 

�شميت بذلك لأنها موطن الظباء.    -

تعد اإمارة اأبوظبي من المناطق الغنية بالنفط.    -
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11 - اإبراهيم بن الأغلب 140 هـ - 196 هـ

هو اإبراهيم بن الأغلب بن �شالم بن عقال بن خفاجة التميمي من قبيلة تميم التي نزلت خرا�شان    -

منذ الفتح. 

كان ف�شيحاً وخطيباً و�شاعراً ذا دين وفقه وحزم و�شجاعة اأخذ عن الليث بن �شعد وغيره.            -

موؤ�ش�س الإمارة الأغلبية التابعة للخالفة العبا�شية في تون�س (حالياً) والتي دام حكمها اأكثر من    -

مائة عام. 

عين الخليفة المن�شور والده الأغلب قائداً على حملة �شمال اأفريقيا خلفاً لمحمد بن الأ�شعث.    -

قتل والده تحت اأ�شوار القيروان وهو في العا�شرة من عمره.    -

في عام 183هـ �شار اإبراهيم بن الأغلب اإلى القيروان لإخماد ثورة تمام بن تميم في تون�س ثم ُعين    -

واليا عليها ونجح في ذلك ثم عينه الخليفة الر�شيد اأميراً على اأفريقيا. 

بنى اإبن الأغلب قاعدة له جنوب القيروان كما بنى فيها م�شجداً وق�شراً ودعاها العبا�شية.    -

الأغلب  بن  اإبراهيم  لها  فت�شدى  اإفريقيا  �شمال  في  العبا�شية  الدولة  �شد  كثيرة  ثورات  ن�شبت    -

واأبادها. 

كانت وفاته في حا�شرة اإمارته بالعبا�شية.    -

12 - اإبراهيم بن اأدهم 100 هـ - 162 هـ

هو اإبراهيم بن اأدهم بن من�شور بن يزيد بن جابر التميمي البلخي.            -

كان اأبوه من اأثرياء خرا�شان فعا�س اإبراهيم حياة الترف وكان يحب ال�شيد.    -

�شمع في اأحدى رحالت �شيده هاتفاً يقول له »لي�س لهذا خلقت« فاألقى ثيابه اإلى اأحد الرعاة    -

واأخذ منه ك�شاءه. 

ذهب اإلى العراق وال�شام وبداأت حياته في الزهد والت�شوف.    -

كان يبحث عن الحالل عماًل وطعاماً متنقاًل بين مناطق الثغور مجاهداً تارة واأخرى عاماًل في    -

الح�شاد وطحن الحبوب وحرا�شة الب�شاتين.  

مات في حملة بحرية �شد البيزنطينيين ودفن في مدينة جبلة ب�شوريا.    -

13 - حبيب المناور 1898 م - 1980 م

هو حبيب المناور الم�شيلم الر�شيدي من الحي ال�شرقي العاقول في مدينة الكويت.    -

عمل تباباً مع جده النوخذة مطلق الم�شيلم وعمره 9 �شنوات ثم عمل غي�شاً بعد ذلك.    -

عند بلوغه الثالثين عمل نوخذة على اأحد مراكب المغفور له را�شد بور�شلي ومن ثم عمل نوخذة    -

م�شتقاًل على مركبه الخا�س. 
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الذي  ال�شارع  اإنجاز فعرف  اأي  1952م عندما كانت خالية من  الفروانية في عام  �شكن منطقة    -

اآنذاك واأن�شاأ فيه ديواناً  ي�شكنه مع عائلته باإ�شمه عام 1956م وثبت ذلك في مرا�شالت البريد 

للمواطنين. 

عمل في تجارة الأرا�شي حيث بنى اأول مجمع تجاري واأول عمارات تجارية في الفروانية.    -

تبرع للعديد من المدار�س في المنطقة واأن�شاأ فيها مختبرات ومرا�شم وغيرها على نفقته.    -

جليب  في  وقي�شريات  تجارية  مجمعات  اأن�شاأ  من  اأول  اأنه  كما  ال�شيوخ  جليب  في  م�شجد  بني    -

ال�شيوخ والمناطق المحيطة بها. 

14 - خالد عقاب الأ�شهب

هو خالد عقاب عمر الأ�شهب المطيري.    -

هو ع�شو في مجل�س الأمة لل�شنوات 1967م - 1971م - 1981م - 1985م.    -

15 - زيد الخيل ... - 9 هـ

هو اأبو مكنف زيد بن مهلهل الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل في الجاهلية لخم�شة اأفرا�س    -

ُكنَّ عنده. 

�شحابي �شماه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بزيد الخير بعد اإ�شالمه.    -

كان من اأعالم الجاهلية ومن اأجمل الرجال واأتمهم خلقة واأطولهم قامة.    -

قدم مع وفد كبير من طيئ اإلى المدينه وتوجهوا الى الم�شجد النبوي و�شادف عند دخولهم وقت    -

خطبة الجمعه فراعهم كالم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فاأدار النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كالمه 

وخاطبهم به ودعاهم الى الإ�شالم وعندما اإنتهى النبي عليه ال�شالة وال�شالم من الخطبه اأطلق 

زيد �شوته واأعلن اإ�شالمه. 

16 - �شعود بن عبدالعزيز 1902 م - 1969 م

هو الملك �شعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود ملك المملكة العربية ال�شعودية الثاني    -

حكم من عام 1953م حتى 1964م ولد في الكويت. 

قائد القوات ال�شعودية في حربها �شد اليمن وولي عهد اأبيه الملك عبدالعزيز في عام 1933م.    -

اإهتم بنه�شة المملكة وفي تنظيم نواحي الحياة للفرد ال�شعودي وخ�س التعليم باهتمامه فاأ�ش�س    -

عام  الريا�س  في  �شعود  الملك  جامعة  وهي  العربية  الجزيرة  في  جامعة  اأول  وافتتح  المدار�س 

1957م والجامعة الإ�شالمية في المدينة المنورة عام 1961م كما افتتح رابطة العالم الإ�شالمي 

في مكة المكرمة. 
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تم اإ�شدار اأول الطوابع ال�شعودية الحكومية في عهده بموؤتمر التحاد البريدي العربي 1379هـ.    -

افتتح اأول خط ل�شلكي عالمي 1379هـ وافتتح مطار الظهران الدولي وعمل على تو�شعة الم�شجد    -

الحرام والم�شجد النبوي ال�شريف. 

توفي في اليونان ودفن في الريا�س.    -

17 - عبداهلل بن المقفع 724 م - 759 م 

هو اأبو محمد عبداهلل بن المقفع وكان ا�شمه روزبه قبل اأن ي�شلم ولد في حور في فار�س ثم عا�س    -

بالب�شرة. 

لقب اأبوه بالمقفع لت�شنج اأ�شابع يديه على اإثر تنكيل الحجاج به بتهمة مد يده اإلى اأموال الدولة.    -

موؤلف وكاتب من الب�شرة كان مجو�شياً ثم اأ�شلم في عهد العبا�شيين.    -

�شاحب علم وا�شع وعرف الثقافة العربية والفار�شية واليونانية والهندية واأ�شبحت كتبه مرجعاً    -

لتلك الح�شارات. 

رافق الأزمات ال�شيا�شية في زمن الدولتين الأموية والعبا�شية.    -

كان فا�شاًل ونبياًل وكريماً ون�شح بال�شداقة والدقة في اختيار الأ�شدقاء.    -

الثمينة  »الدرة  منها  الموؤلفات  من  الكثير  له  كما  ودمنة«  »كليلة  العربية  اإلى  البهلوية  من  نقل    -

والجوهرة المكنونة« و »التاج في �شيرة اأنو�شروان« و»الأدب الكبير وال�شغير«. 

بقي ابن المقّفع وبقيت الكتب التي كتبها اأو نقلها عن الفار�شية اأو الهندية والبنغالية اأو اليونانية    -

مرجعاً لأّن الكتب الأ�شلية �شاعت. 

18 - عبداهلل محمد الخالدي 

هو اأحد اأبناء الكويت ا�شت�شهد خالل عملية اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية عام 1988م.    -

19 - في�شل بن عبدالعزيز 1906 م - 1975 م 

هو الملك في�شل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود ولد في مدينة الريا�س.    -

تلقى العلم في بيت جده لأمه ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف اآل ال�شيخ التميمي.    -

هو ملك المملكة العربية ال�شعودية الثالث و ثالث اأبناء الملك عبدالعزيز موحد المملكة.    -

اأدخله والده عبدالعزيز معترك ال�شيا�شة في �شن مبكرة حيث قاد وفد المملكة بموؤتمر لندن عام    -

1939م بخ�شو�س الق�شية الفل�شطينية. 

�شارك في الحرب ال�شعودية اليمنية عام 1934م.    -

كان نائباً للملك في الحجاز عام 1926م ثم اأ�شبح اأميراً لها و رئي�س مجل�س ال�شورى عام 1927م    -

ثم وزيراً للخارجية عام 1932م.         
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الداعمة  والدول  الأمريكية  المتحدة  الوليات  العربي عن  النفط  لقطع  الداعية  الحملة  ت�شدر    -

اإذا لم تعد القد�س للم�شلمين  اآبار النفط  لإ�شرائيل عام 1973م كما هدد الغرب باإغالق جميع 

وعليه اأطلقت مجلة التايمز الأمريكية لقب رجل العام ل�شنة 1973م. 

العربي  الم�شتوى  على  وهيبتها  نفوذها  لها  وجعل  عالياً  ال�شعودية  العربية  المملكة  ا�شم  رفع    -

والإ�شالمي والعالمي كما قاد نه�شتها المحلية على جميع الأ�شعدة. 

اأن�شا منظمة الموؤتمر الإ�شالمي كما ا�شتطاع قطع عالقة اأكثر من 42 دولة مع اإ�شرائيل.    -

اغتيل عام 1975م.    -

20 - مازن بن مالك 

هو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم.    -

كان ممن اجتمع له المو�شم والق�شاء بعكاظ من العرب من بني تميم.    -

21 - م�شقط

هي عا�شمة �شلطنة عمان تاأ�ش�شت قبل 900 �شنة ومن اأ�شهر معالمها ح�شن ال�شيفه الذي يطل    -

على البحر من جانب وعلى الوادي من الجانب الآخر. 

ا�شتهرت كاأحد اأنظف العوا�شم العربية حتى نالت �شرف الفوز في م�شابقة اأنظف مدينة عربية    -

عدة مرات. 
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منطقة خيطان
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة األحمدي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

383400الفحيحيلEbn Taymiya108ابن تيمية1

383398هديةEbn Malik30ابن مالك2

383402الفحيحيلAl - Ahnaf Bin Qays105الأحنف بن قي�س3

384400الفحيحيلAl - Daboos110الدبو�س4

384396اأبو حليفةRazi33الرازي5

384399الرقةRiqqa40الرقة6

385395الفحيحيلSahil209ال�شاحل7

385397ال�شباحيةSabahiya50ال�شباحية8

385398هديةAl - Kassaei60الك�شائي9

385403الفحيحيلAbu Firas Al - Hamadany50اأبو فرا�س احلمداين10

386401الفحيحيلAbu Mihjin Al - Thaqafy75اأبو حمجن الثقفي11

386398هديةEbrahim Al - Mousseli50اإبراهيم املو�شلي12

386400الفحيحيلBalatt Al - Shuhadaa109بالط ال�شهداء13

387402الفحيحيلBani Rabi’aa22بني ربيعة14

387396اأبو حليفةHatem Al - Ta’ai37حامت الطائي15

387401الفحيحيلHomoud Abdul Aziz Al - Sinan58حمود عبدالعزيز ال�شنان16

388396اأبو حليفةDubai36دبي17

388401الفحيحيلRas Al - Khaima73را�س اخليمة18

388403الفحيحيلTurfa Bin Al - Abd36طرفة بن العبد19

389396اأبو حليفةAbdul Malik Bin Marwan34عبدامللك بن مروان20

389400بني الفحيحيل واملنقفAwadh Mohammed Al - Khedher212عو�س حممد اخل�شري21

390396اأبو حليفةFaisal Al - Malik Al - Sabah40في�شل املالك ال�شباح 22

390396اأبو حليفةKa’ab Bin Zuhair31كعب بن زهري23

390402الفحيحيلMalik Bin Al - Raib20مالك بن الريب24
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة األحمدي(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

390402الفحيحيلMohammed Iqbal21حممد اإقبال25

26
حممد عبداملح�شن 

الدعيج

Mohammed Abdul 
Mehsin Al - Duaij

391396اأبو حليفة32

391396اأبو حليفةMudhar Bin Nazar35م�شر بن نزار27

391400الفحيحيلMutlaq Fahad Al - Adwani106مطلق فهد العدواين28

392400الفحيحيلMecca107مكة29

392398هديةHadiya40هدية30
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1 - ابن تيمية  1263 م - 1328 م

هو اأحمد بن عبدالحليم بن عبدال�شالم بن عبداهلل، تقي الدين اأبو العبا�س بن تيمية الحراني،    -

ولد في حران وهي بلدة تقع حاليا في تركيا في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات انتقل اإلى 

دم�شق �شنة 667هـ ون�شاأ فيها. 

هو اأحد علماء الم�شلمين لقب بمحيي ال�ُشّنة واإمام المجتهدين و�شيخ الإ�شالم.     -

-   تتلمذ عند زين الدين المقد�شي ونجم الدين بن ع�شاكر وغيرهم.   

كانت جدته لوالده واعظة وراوية ت�شمى تيمية فُعرف بها.       -

قراأ الحديث وحفظه وبرع في التف�شير واللغة و�شرع في التاأليف والح�شاب وتف�شير القراآن الكريم    -

فهو فقيه ومحدث ومتكلم وناقد. 

�شنف كثيرا من الكتب اأثناء اعتقاله منها فتاوى ابن تيمية والجمع بين العقل والنقل.    -

ح�س على جهاد المغول وكان له دور بارز في انت�شار الم�شلمين في معركة مرج ال�شفر وكانت في    -

�شهل �شقحب بالقرب من دم�شق في �شوريا. 

من اأهم موؤلفاته الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�شيطان.    -

توفي في �شجن القلعة في دم�شق.    -

2 - ابن مالك 1203 م - 1274 م

هو محمد بن عبداهلل بن مالك الطائي الجياني ولد في جيان بالأندل�س.             -

العرب والقراءات ورواية الحديث وهذا ما جعله ي�شت�شهد  واأ�شعار  النحو واللغة  اإماما في  كان    -

كثيراً بالقراآن.            

�شاحب »األفية مالك« الم�شهورة في النحو العربي التي تقع في األف بيت و»الكافية ال�شافية« في    -

ثالث اآلف بيت. 

يعد اأول من اأكثر من ال�شت�شهاد بالحديث النبوي في النحو العربي.    -

له م�شنفات كثيرة في العربية منها »�شرح الكافية والت�شهيل و�شرحه واإيجاد التعريف في علم    -

الت�شريف«. 

توفي في دم�شق.    -

3 - الأحنف بن قي�س 619 م -  686 م 

هو الأحنف بن قي�س بن معاوية بن ح�شين التميمي ال�شعدي، اأبو بحر الب�شري ولد في الب�شرة.     -

�شمي بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل.         -

�شرب به المثل في الحلم وكان ذا راأي وحزم.    -

اأ�شلم في حياة النبي اأدركه ولم يره وكان له الأثر في اإ�شالم قومه.    -
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كان م�شت�شاراً لأمير الب�شرة اأبو مو�شى الأ�شعري وذلك خالل خالفة عمر بن الخطاب ر�شى اهلل    -

عنه. 

اأ�شار على عمر بن الخطاب ر�شى اهلل عنه بالتو�شع في الفتوح في بالد فار�س فوّله ووجهه اإلى    -

غزو خرا�شان وفتحت على يديه �شمرقند وقا�شان واأ�شفهان. 

�شهد غزوة �شفين مع علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه.    -

مات في الكوفة.    -

4 - الدبو�س 

ن�شبة اإلى عائلة الدبو�س وهي عائلة كويتية �شكنت منطقة الفحيحيل.    -

- وقيل ن�شبة اإلى اأبيار اأو م�شا�س دبو�س من الآبار الجنوبية تقع جنوب غرب الأحمدي كان لها �شاأن 

كبير لدى البدو والقاطنين في الأرا�شي الجنوبية والم�شافرين. 

5 - الرازي 864 م - 923 م

هو اأبو بكر محمد بن زكريا الرازي ولد في الري ببالد فار�س.    -

هو اأحد م�شاهير اأطباء العالم وهو كيميائي وفيل�شوف م�شلم كان له �شغف بالعلوم العقلية وتفوق    -

بالطب. 

والكيمياء  والفل�شفة  والطب  الريا�شيات  ودر�س  عمره  من  الثالثين  في  وهو  بغداد  اإلى  ذهب    -

والمنطق والأدب لقب بـ »جالينو�س العرب«.

برع في فن ت�شخي�س المر�س وعمل في بيمار�شتان ع�شد الدولة البويهي في بغداد وفي الري.    -

له ر�شائل كثيره في �شتى الأمرا�س واأ�شهرها »ر�شالة في الجدري والح�شبة« حيث �شمت اأهم    -

معالجاته وك�شوفه الطبية كما اأن له اأكبر مو�شوعة طبية عربية وهي »الحاوي«.

كان اأول من ابتكر خيوط الجراحة و�شنع مراهم الزئبق.    -

له موؤلفات في الفل�شفة مثل كتاب »الطب الروحاني« ومقالة »في ما بعد الطبيعة« وغيرهم.    -

6 - الرقة

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

وقبيلة بنو كعب (حكام عرب�شتان). 

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

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

مريم واعتبر ال�شيخ بركات هذا الرف�س اإهانة له. 
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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. 

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 وهو �شبب ت�شمية المعركة با�شم الرقة. 

7 - ال�شاحل

ال�شاحل في اللغة هي المنطقة من الياب�س التي تجاور بحراً اأو م�شطحاً مائًيا وتتاأثر باأمواجه.    -

اأطلقت هذه الت�شمية لوقوع ال�شارع موازياً ل�شاحل بحر الخليج العربي.    -

8 - ال�شباحية

ال�شباح  ال�شالم  ال�شيخ �شباح  1966م في عهد  تاأ�ش�شت عام  التي  ال�شباحية  اإلى منطقة  ن�شبة    -

الحاكم الثاني ع�شر لدولة الكويت. 

9 - الك�شائي 737 م - 805 م

نحوى مقرئ ولد بباحم�شا بالعراق.    -

انتقل اإلى الكوفة غالماً فدر�س القراآن ثم تحول اإلى درا�شة النحو.    -

وموؤ�ش�س  الكوفيين  اإمام  و�شار  والماأمون  والأمين  الر�شيد  واأدب  ببغداد  واأقام  بالبادية  تجول    -

مدر�شتهم و�شاحب قراءة من القراءات ال�شبع الم�شهورة. 

األف »معاني القراآن« و »الحروف«.    -

له مناظرة م�شهورة مع �شيبويه.    -

10 - اأبو فرا�س الحمداني 932 م - 968 م

هو الحارث بن �شعيد بن حمدان الحمداني التغلبي الوائلي ولد في المو�شل.    -
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هو �شاعر عربي من اأ�شرة الحمدانيين، وهي اأ�شرة حكمت �شمال ال�شام والعراق في القرن العا�شر    -

الميالدي در�س الأدب والفرو�شية. 

ن�شاأ في كنف زوج اأخته �شيف الدولة الحمداني وتنقل به في مدن الجزيرة و�شمال ال�شام وقلده    -

»منبج« و »حران« و �شحبه في حربه �شد الروم واأ�شروه مرتين. 

له �شولت وجولت في الكرم والدفاع عن حدود الدولة وخدمة �شيف الدولة الحمداني.    -

ا�شتهر بق�شائده المعروفة بالروميات وهي من اأروع ال�شعر الإن�شاني واأ�شدقه.    -

قبل وفاته رثى نف�شه باأبيات م�شهورة موجهة اإلى ابنته.    -

توفي قرب حم�س في �شوريا.        -

11 - اأبو محجن الثقفي ... - 650 م

هو عمرو بن حبيب من بني ثقيف.    -

�شاعر وفار�س عربي م�شلم مغوار.    -

اأ�شلم �شنة 9هـ بعد غزوة ثقيف.    -

قاتل قتال الأبطال في معركة القاد�شية.    -

نظم �شعراً في الغزل والفخر والرثاء وو�شف الحرب.    -

له ديوان مطبوع.    -

توفي في اأذربيجان.    -

12 - اإبراهيم المو�شلي 743 م - 804 م

هو اإ�شحق اإبراهيم بن ماهان بن ن�شك من اأ�شل فار�شي ولد في الكوفة.    -

تعلم الغناء في بالد فار�س ويعتبر ركن من اأركان الغناء العربي في ع�شر الدولة العبا�شية.    -

لقب بالنديم المو�شلي لإقامتة في المو�شل.    -

من اأ�شهر واأمهر المغنيين والملحنين في زمانه ويقال اأنه لحن اأكثر من ت�شعمائة لحناً.    -

13 - بالط ال�شهداء 

ن�شبة اإلى معركة بالط ال�شهداء اأو معركة بواتييه التي وقعت قرب مدينة تولوز في فرن�شا في    -

الغافقي وقوات الإفرنج بقيادة ت�شارلز  732/10/10م بين قوات الم�شلمين بقيادة عبدالرحمن 

مارتل. 

�شميت بهذا ال�شم لأن البالط في اللغة تعنى الق�شر اأو الرخام وهذه المعركة وقعت بالقرب من    -

ق�شر مهجور وح�شب راأي اآخر ب�شبب الطريق المعبد من زمن الرومان الذي قاتل الجانبان عليه. 
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بغدر  انتهت  حيث  الم�شلمين  قتلى  من  المعركة  تلك  في  وقع  ما  لكثرة  ال�شهداء  كلمة  اأ�شيفت    -

الإفرنج ومداهمتهم لجموع الم�شلمين وقتل قائدهم. 

بتفرقة  اأ�شيبوا  الذين  اأوروبا  في  والعرب  الم�شلمين  لفتوحات  حا�شماً  حداً  المعركة  هذه  تعد    -

الكلمة وا�شتعال المنازعات في الوقت الذي توحدت فيه قوة الن�شارى.  

14 - بني ربيعة

القبائل في  اإلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الجد الم�شترك لمعظم  تنت�شب قبائل ربيعة    -

�شمال الجزيرة العربية وت�شم قبائل كل من عبدالقي�س وتغلب وبكر وعنز بن وائل وحنيفة. 

و�شمال  و�شرق  و�شط  في  المعروفة  م�شاكنهم  اإلى  اإنتقلوا  ثم  الحجاز  في  ربيعة  قبائل  عا�شت    -

الجزيرة العربية ف�شكنت عبدالقي�س المناطق ال�شرقية وا�شتقر بنو حنيفة في اليمامة. 

يرد اإ�شم ربيعة في الأخبار القديمة كمقابل لإ�شم م�شر.    -

قامت حروباً طاحنة بين قبائل بني ربيعة اأ�شهرها حرب الب�شو�س بين بكر بن وائل وتغلب بن وائل.    -

نالت قبائل ربيعة �شهرتها من قوة قبائلها البدوية واإ�شتمر ذلك حتى اليوم ف�شارت قبيلة عنزة    -

التي جمعت معظم قبائل ربيعة.  

15 - حاتم الطائي ... - 605 م

هو اأبا عدي حاتم بن عبداهلل بن �شعد بن الح�شرج بن اأمرئ القي�س من قبيلة طئ ولد في نجد.    -

�شاعر جاهلي اإقترن الكرم والجود وال�شخاء باإ�شمه وكان فار�شاً جواداً كريم الأخالق وكان اإذا    -

قاتل غلب واإذا اأ�شر اأطلق واإذا غنم اأعطى. 

له حادثة م�شهورة اأن اأحد قيا�شرة الروم بلغته اأخبار جوده وكرمه واأن لديه فر�س من كرام الخيل    -

من  اأنهم  يعلم  ل  وهو  اإ�شتقبلهم حاتم  الحجاب  دخل  فلما  الفر�س  يطلبون  اإليه حجابه  فاأر�شل 

القي�شر وكانت الموا�شي في المرعى فنحر الفر�س واأ�شرم النار ثم دخل على �شيفه الذي اأعلمه 

اأنه ر�شول القي�شر وقد ح�شر يطلب الفر�س فاأخطره حاتم باأنه قد نحرها فعجب الر�شول من 

�شخائه وقال : واهلل لقد راأينا فيك اأكثر مما �شمعنا. 

-   له ديوان �شعر يدور حول الجود والخلق الكريم. 

مات في عوار�س (جبل في بالد طيء) في نجد.    -

16 - حمود عبدالعزيز ال�شنان 1900 م - 1982 م

اأهل الفحيحل  هو حمود بن عبدالعزيز بن محمد بن م�شعود الم�شاعيد العدواني ولكن �َشّموه    -

حمود ال�شنان على ن�شبة لجواله عائلة ال�شنان من قبيلة عنزة ولد في منطقة ال�شرق. 

عمل بالتجارة فترة زمنية ق�شيرة كما عمل بالبحر كنوخذه في اأواخر الأربعينيات.    -
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عمل مع اأبنائه بتك�شير ال�شخور في منطقة ع�شيرج وبيعها للبناء كما عمل على تزويد ال�شركات    -

الأجنبية العاملة على تنقيب النفط بالكهرباء والماء في منطقة ملَح. 

ببناء عدة  �شاهم  ال�شباح كما  ال�شيخ مبارك  له  المغفور  الفحيحيل في عهد  �شور  ببناء  �شاهم    -

محالت تجارية في منطقة الفحيحيل وذلك بهدف جذب العمل في تلك المنطقة. 

جعل منزل عائلته في منطقة �شرق وقفاً للمحتاجين في ذلك الوقت.    -

17 - دبي

ن�شبة اإلى اإمارة دبي اإحدى الإمارات ال�شبع لدولة الإمارات العربية المتحدة تحكمها عائلة اآل    -

مكتوم. 

اإ�شم دبي هو ت�شغير دبا وهو الجراد الذي لم تنبت له الأجنحة و�شميت بذلك لأن الجراد كان    -

ينت�شر فيها اآنذاك قبل اأن تُ�شكن، ومن اأ�شمائها الو�شل. 

ثاني اأكبر اإمارة في الإتحاد بعد اإمارة اأبوظبي من حيث الم�شاحة وتعتبر العا�شمة القت�شادية    -

لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

اإ�شتقر800 �شخ�س تقريباً ينتمون اإلى قبيلة بني يا�س عام 1833م وبرزت دبي عند منطقة الخور    -

وكان ي�شكل ميناءاً طبيعياً للمنطقة مما اأدى لحقاً اإلى اإ�شتقرار اآل مكتوم فيها واعتبرت مركزاً 

ل�شيد الأ�شماك واللوؤلوؤ والتجارة. 

18 - راأ�س الخيمة

هي اإحدى الإمارات ال�شبع لدولة الإمارات العربية المتحدة تحكمها عائلة اآل القا�شمي.    -

تعتبر اإمارة راأ�س الخيمة الإمارة الرابعة من حيث الم�شاحة.    -

تتبع راأ�س الخيمة العديد من الجزر كجزيرة الحمراء وجزيرتي طنب الكبرى وطنب ال�شغرى.             -

طول �شاحلها الن�شبي جعل منها مركزاً للمالحة البحرية وللن�شاط التجاري منذ القدم.    -

اإن موقعها في اأق�شى �شمال الدولة بالقرب من م�شيق هرمز يجعلها اأولى الإمارات التي ت�شرف    -

على مدخل الخليج العربي مما اأهلها لأن تتمتع بموقع جغرافي وطبيعي مميز. 

19 - طرفة بن العبد 539 م - 564 م 

هو عمرو بن العبد بن �شفيان من بني �شبيعة بن بكر بن وائل ولقبه طرفة ولد في بادية البحرين    -

وتنقل في بقاع نجد. 

�شاعر جاهلي من اأ�شحاب المعلقات من الطبقة الأولى، كان هّجاءاً غير فاح�س القول، تفي�س    -

الحكمة على ل�شانه في اأكثر �شعره. 

مات اأبوه وهو �شغير فظلمه اأعمامه فهجاهم فتبرءوا منه.    -
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نادم عمرو بن هند ملك الحيرة وهجاه فاحتال عليه الملك فاأعطاه ر�شالة اإلى عامل البحرين    -

ياأمره بقتل حاملها وعندما قراأ عامل البحرين الر�شالة رف�س قتل طرفة واأمر ملك الحيرة رجل 

من بني تغلب ليقتله فقتله. 

الإن�شاني  ال�شعور  من  فيها  لما  الجاهلي  ال�شعر  جميع  على  طرفة  معلقة  النقاد  بع�س  ف�شل    -

والعواطف المت�شاربة والآراء في الحياة وبراعة الت�شبيه. 

ُجِمع �شعره في ديوان �شعر.    -

20 - عبدالملك بن مروان 26 هـ - 86 هـ

هو عبدالملك بن مروان بن الحكم ولد في مكة المكرمة.    -

در�س العلوم الدينية وتفوق في درا�شته واأخذ العلم من فقهائها واأ�شبح من المفكرين والفقهاء.    -

هو من اأعظم الخلفاء الأمويين ولقب باأبو الملوك اإذ اأن اأربعة من اأبنائه تولوا الخالفة من بعده    -

وهم الوليد و�شليمان وه�شام ويزيد الثاني.  

كان وا�شع العلم متعبداًً �شجاعاً قوياً.    -

تو�شعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دم�شق عا�شمة لها ومنارة للعلم ونقلت في اأيامه    -

الدواوين من الفار�شية والرومية اإلى العربية وهو ما عرف في التاريخ بحركة تعريب الدواوين. 

كان �شاعراً واأديباً وخطيباً وو�شف باأنه ثابت الجاأ�س عند ال�شدائد.    -

عمل على اإر�شاء اأ�ش�س الدولة الإ�شالمية وحماية الدولة ون�شر الإ�شالم وكرم العلم والمفكرين    -

واجتذبهم اإلى دم�شق واأن�شاأ دور العلم في عا�شمة الدولة والمدن الإ�شالمية. 

اأول من �شرب الدنانير وكتب عليها اإ�شمه.    -

توفي في المدينة المنورة.    -

21 - عو�س محمد الخ�شير 1901 م - ...

هو عو�س محمد الخ�شير من اآل و�شاح التي يمتد ن�شبها اإلى الهواجر.    -

دخل الغو�س مع والده وعمره 12 �شنة وتعلم حرفة الغو�س وعمل تباباً ثم اأ�شبح نوخذا بعد وفاة    -

والده. 

ا�شتهر بمعرفة المغا�شات والهيرات وا�شتمر في المهنه لمدة 27 �شنه اإلى اأن انتهت مهنة الغو�س.    -

له �شله وثيقة بال�شيخ المغفور له اأحمد الجابر ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك.    -

له عالقة طيبة مع ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح وال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح واأفراد الأ�شرة الحاكمة.    -

�شهادته معتمدة من قبل اإدارة الجن�شية الكويتية اأثناء فترة التجني�س.    -

ح�شل على ح�شباة بيعت بمبلغ (16.000) روبية.    -

كان �شاعراً من فر�شان الق�شيدة النبطية.    -
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22 - في�شل المالك ال�شباح ... - 1957 م 

هو في�شل بن المالك بن حمود بن محمد ال�شلمان ال�شباح من اأ�شرة اآل ال�شباح.    -

�شاحب ديوان وا�شتهر بالكرم والجود.    -

هو الوحيد الذي تواجد في قرية اأبوحليفة ولم يخرج منها.    -

كان مرجعاً في كل ما يخ�س القرية وتميز بالحياد والعدل في حل الخالفات.    -

ين�شب اإليه رجم مالك الذي يقع في منطقة الأحمدي.    -

23 - كعب بن زهير ... - 26 هـ

ب �شاعر مخ�شرم لأنه عا�س ع�شرين مختلفين  كعب بن زهير بن اأبي �شلمى المزني اأبو الم�شَرّ   -

هما ع�شر الجاهليه وع�شر �شدر الإ�شالم. 

من �شعراء المعلقات عالي الطبقة.    -

حاول زهير اأن ينظم ال�شعر منذ حداثة �شنه فردعه اأبوه خوفاً اأن ياأتي ب�شعٍر �شعيٍف في�شوه مجد    -

الأ�شرة. 

هجا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم و�شبب بن�شاء الم�شلمين فاأهدر النبي دمه.    -

اأ�شلم واأن�شد ق�شيدة بانت �شعاد والتي تدعى اأي�شا البرده وكانت في مدح الر�شول �شلى اهلل عليه    -

و�شلم فاأهداه بردته. 

اأن�شد �شعره في مواعظ وحكم اإقتداءاً بالقراآن الكريم.    -

24 - مالك بن الريب ... - 56 هـ

هو مالك بن ريب بن حوط من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم.    -

ولد في اأول دولة بني اأمية ون�شاأ في بادية بني تميم بالب�شرة بالعراق.    -

كان قاطعاً للطريق فدعاه اأمير خرا�شان �شعيد بن عثمان بن عفان وهو حفيد ال�شحابي عثمان    -

بن عفان اأن يتوب فاأطاعه وح�شنت �شيرته. 

�شاعر من الظرفاء الأدباء اإ�شتهر في اأوائل الع�شر الأموي.    -

�شهد فتح �شمر قند.    -

توفي في فار�س حيث �شرى ال�شم في ج�شده من ل�شعة عقرب عندما اأدخل قدمه في خفه وحين    -

اأح�س بالموت قال ق�شيدة يرثى بها نف�شه تعتبر من عيون المراثى في تاريخ ال�شعر الإ�شالمي. 

25 - محمد اإقبال 1877 م - 1938 م

هو محمد نور اإقبال من البراهمة وهي جماعة لها �شاأن كبير في الهند.    -

ن�شاأ في اأ�شرة طاهرة تقية ف�شلت الإ�شالم مع الفقر على عبادة الأ�شنام مع الغنى والعظمة.    -
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حفظ القراآن منذ �شغره وتربى على الكتاب وال�شنة والقدوة الح�شنة.    -

در�س اللغة الفار�شية والعربية.    -

ين�شرها وق�شائده  الغرب من خالل مقالت  ويدافع عنه في بالد  الإ�شالم  اإلى دين  كان يدعو    -

ال�شعرية. 

تقلد العديد من المنا�شب في الغرب فكان اأ�شتاذاً للغة العربية في جامعة لندن.    -

اختير �شكرتيراً لجمعية حماية الإ�شالم.    -

من اأهم موؤلفاته »تطور الفكر الفل�شفي في اإيران« و »تجديد التفكير الديني في الإ�شالم« و»زبور    -

الحب  الجديدة« وهي ق�شيدة في  ال�شر  اأهم ق�شائده »حديقة  اأروع ما كتب ومن  العجم« وهو 

الإلهي. 

26 - محمد عبدالمح�شن الدعيج 1300 هـ - 1396 هـ

هو محمد بن عبد المح�شن بن عبد الرحمن بن اأحمد بن �شليمان اآل دعيج من قحطان.    -

اإمام م�شجد العتيقي في منطقة ال�شرق لمدة �شبعين عاماً تطوعاً.    -

تتلمذ على يد ال�شيخ عبداهلل خلف الدحيان وال�شيخ اإبن �شعدي.    -

عمل على تدري�س طالب العلم والإفتاء في الم�شائل الدينية.    -

اأقام ولئم الإفطار في رم�شان في الم�شجد ومنزله.    -

كان حافظاً للقراآن وحري�شاً على ن�شر علوم الدين وطباعة الكتب الدينية والم�شاحف وتوزيعها    -

في �شتى بقاع العالم تبرعاً منه. 

27 - م�شر بن نزار

تعود هذه الت�شميه اإلى م�شر بن نزار بن معد بن عدنان.    -

هي اأحد الجذمين الرئي�شين (والجذم ياأتي بعد القبيلة وبعده تاأتي الأفخاذ) الذين تنق�شم اإليها    -

القبائل العربية العدنانية قديماً اإلى جانب ربيعة وم�شر وهي الفرع الأكبر مقارنة بربيعة وتنتمي 

اإلى قبيلة م�شر قبيلة قري�س التي ينتمي اإليها النبي محمد �شلى اهلل عليه و�شلم وتنق�شم قبائل 

م�شر اإلى ق�شمين رئي�شين قبائل قي�س عيالن بن م�شر وقبائل اإليا�س بن م�شر. 

28 - مطلق فهد العدواني 1900 م - 1988 م 

نوخذا.    -

حفظ القراآن الكريم �شغيراً وكان متم�شكاً بتعاليم الإ�شالم الحنيف.    -

ركب البحر �شغيراً مع والده في ال�شوعي الأ�شغير ثم اأ�شبح نوخذا بالجالبوت منيفة.    -

كان م�شهوراً بين اأهله بحدة الب�شر فكانوا يلجاأون اإليه لروؤية هالل �شهر رم�شان.    -
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29 - مكة

هي مدينه تقع في اإقليم الحجاز في المملكة العربية ال�شعودية، يفد اإليها الم�شلمون لأداء فري�شة    -

الحج الركن الخام�س من اأركان الإ�شالم واأهم معالمها الم�شجد الحرام الذي يقع في قلب المدينه 

وتتو�شطه الكعبه الم�شرفه قبلة الم�شلمين. 

من اأبرز معالمها اأي�شا جبل النور الذي ي�شم غار حراء حيث كان يتعبد فيه الر�شول عليه ال�شالة    -

وال�شالم وبه اأوحي اإليه اأول مرة، وجبل ثور الذي ي�شم غار ثور الذي اإختباأ فيه الر�شول عليه 

ال�شالة وال�شالم مع اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه في رحلة الهجرة. 

اإبراهيم  النبيين  ع�شر  في  جرهم  قبيلة  اأولهم  فيها  وال�شتقرار  عليها  التوافد  في  النا�س  بداأ    -

واإ�شماعيل عليهما ال�شالم بعد اأن تفجر فيها بئر زمزم عند قدمي اإ�شماعيل عليه ال�شالم وقام 

اإبراهيم عليه ال�شالم برفع قواعد الكعبة باأمٍر من اهلل. 

ولد فيها الر�شول محمد �شلى اهلل عليه و�شلم في عام الفيل وظهر الإ�شالم فيها على يديه.    -

هاجر منها النبي محمد عليه ال�شالة وال�شالم اإلى المدينة المنورة بعد اإ�شتداد اإيذاء وتعذيب    -

الم�شركين للم�شلمين. 

فتحها النبي عليه ال�شالة وال�شالم عام   8 هـ ودخلها دون قتال وهدم الأ�شنام وعفا عن اأهلها.    -

30 - هدية

الت�شميه ن�شبًة اإلى موقعة هدية والتي وقعت عام 1910م.    -

حدثت تلك الموقعه ب�شبب تردي 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. 

طلب ال�شيخ مبارك اإرجاع المنهوبات فلم يجبه اإبن �شعدون فح�شد ال�شيخ مبارك جي�شاً لحرب    -

اإبن �شعدون وعندما علم اإبن �شعدون بخروج جي�س لحربه بادر لمالقاتهم في الكويت. 

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

قوياً من  ال�شعدون هجوماً  الروؤية �شن  الغبار وانعدام  لإثارة  وتراجعت عن مواقفها ولكن نظراً 

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.  
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منطقة اأبو حليفة
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منطقة ال�شباحية
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منطقة هدية
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منطقة الرقة
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منطقة الفحيحيل
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منطقة الفحيحيل
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منطقة الفحيحيل
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منطقة الفحيحيل
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة الجهراء(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

411426تيماءEbn Al - Roomi111ابن الرومي1

411427ال�شليبيةEbn Bassam55ابن ب�شام2

411425�شارع رئي�شيEbn Hijer618ابن حجر3

412428الق�شرEbn Abd Rabbah103ابن عبد ربه4

412426تيماءAhw’ass110الأحو�س5

412427الق�شرAssma’i106الأ�شمعي6

413425�شارع رئي�شيAttraf612الأطراف7

413425�شارع رئي�شيAl - Baghllany615الباقالين8

414425�شارع رئي�شيBakri614البكري9

414429النعيمBayrooni105 البريوين10

414427ال�شليبيةAl - Hajaj Bin Yousif Al - Thaqafi 51احلجاج بن يو�شف الثقفي11

415427ال�شليبيةSuyoti50ال�شيوطي12

415427ال�شليبيةSha’bi54ال�شعبي13

415426تيماءMahdi616املهدي14

416425تيماءAl - Najashi109النجا�شي15

416425�شارع رئي�شيAbu Al - Boqa Al - Ak,bari613اأبو البقاء العكربي16

417425�شارع رئي�شيBisher Bin Abi Awana611ب�شر بن اأبي عوانه17

417428الق�شرHajib Bin Zorara102 حاجب بن زرارة18

417427ال�شليبيةKhalaf Al - Ahmar64خلف الأحمر19

418428الق�شرDihya Al - Kalbi107دحية الكلبي20

418425�شارع رئي�شيDo’bell Al - Khozai621دعبل اخلزاعي21

418428الق�شرSa’eed Bin Jubair105�شعيد بن جبري22

419425اجلهراءSlayil625�شليل23

419429اجلهراءAbdullah Bin Jad’an100عبداهلل بن جدعان24
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     أسماء الشوارع  في دولة الكويت )محافظة الجهراء(

المخططالنبذةالمنطقةرقم ال�شارعا�شم ال�شارع باللغة النجليزيةال�شم الرقم

419428الق�شرAmro Bin Kalthoum100عمرو بن كلثوم25

419429اجلهراءAin Jaloot 101عني جالوت26

419427ال�شليبيةQiss Bin Sa’eda52ق�س بن �شاعدة27

420427ال�شليبيةLouay Bin Ghalib53لوؤي بن غالب28

420425�شارع رئي�شيMarzouq Al - Met’eb620مرزوق املتعب29

420425الق�شرMurshid Al -Tawala Al - Shimmary619 مر�شد الطوالة ال�شمري30

420428الق�شرMaskeen Al - Darmi104م�شكني الدارمي31

421425�شارع رئي�شيMuhalhal Bin Rabiaa617مهلهل بن ربيعة32

421428الق�شرNsser Bin Sayyar101ن�شر بن �شيار33
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1 - ابن الرومي 826 م - 896 م

هو اأبو الح�شن علي بن عبا�س بن جريح مولى عبداهلل بن عي�شى بن جعفر البغدادي رومي الأ�شل    -

ولد في بغداد. 

�شاعر كبير من طبقة المتنبي وب�شار بن برد.    -

بن  محمد  يديه  على  العلم  وتلقى  الخزاعي  ودعبل  ال�شحاك  بن  الح�شين  يدي  على  تتلمذ    -

حبيب.  

يمتاز بالقدرة على التحليل واأبدع في الت�شوير والو�شف الدقيق.    -

وا�شع الثقافة حاد المزاج يعتمد على الت�شخي�س والحركة والتلوين وعنايته بمو�شيقاه وقوافيه برع    -

في الهجاء والت�شوير ال�شاخر. 

توفي م�شموماً في بغداد.    -

الغربة  �شاعر  الرومي  »ابن  منها  كتب  ُكتبت عنه عدة  كما  الرومي  ابن  ديوان  موؤلفاته  اأبرز  من    -

النف�شية« للموؤلف فوزي عطوي.  

2 - ابن ب�شام 450 هـ - 542 هـ

هو اأبو الح�شن علي بن محمد بن ب�شام ال�شنتريني من اأهل �شنترين البرتغال حالياً.    -

اأديب وكاتب اأندل�شي.    -

انتقل اإلى قرطبة بعد �شقوط مدينته الأ�شلية مقهوراً ومتاأثراً بهذا الم�شاب.    -

اأ�شبح وزيراً في الأندل�س.    -

�ُشنف كتابه »الذخيرة في معرفة اأهل الجزيرة« الذي يعد من اأهم المراجع الأدبية والح�شارية    -

في بالد الأندل�س. 

له ثالثون مقاماً ذكرها بع�س من ترجم له.    -

3 - ابن حجر 773 هـ - 852 هـ

هو �شهاب الدين اأحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر ال�شافعي الع�شقالني فل�شطيني الأ�شل    -

وم�شري المولد.  

عالم جليل حافظ للقراآن الكريم حفظ القراآن الكريم وهو ابن خم�س �شنين.    -

تتلمذ عند ال�شيخ عبداهلل بن �شليمان الن�شاوري والحافظ عبدالرحيم العراقي.    -

للحديث  درا�شته  على  وداوم  الحديث  ودر�س خاللها  �شنه  بها  واأقام  785هـ  عام  مكة  اإلى  رحل    -

ال�شريف في م�شر ثم رحل اإلى بالد ال�شام والحجاز واليمن ومكة ثم اأقام في فل�شطين وتعلم من 

علمائها. 

�شهد له بالحفظ والإتقان في علم الحديث.    -
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اأ�شهر  في  ودّر�س  ال�شافعية  ق�شاة  قا�شى  وكان  العدل  دار  في  وا�شتغل  الإفتاء  ابن حجر  تولى    -

المدار�س في العالم الإ�شالمي في عهده. 

-   له 150 م�شنفاً مثل »فتح الباري« وهو �شرح ل�شحيح البخاري و»الإ�شابه في تمييز ال�شحابة 

والدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة« وهو معجم �شمنه تراجم اأعيان القرن الثامن الهجري 

من علماء وملوك و�شعراء وغيرها من مختلف بالد الإ�شالم »ورفع الإ�شر عن ق�شاة م�شر« وهو 

معجم لق�شاة م�شر منذ الفتح الإ�شالمي حتى اآخر القرن الثامن الهجري وله ديوان �شعر مطبوع. 

4 - ابن عبد ربه 860 م - 940 م

هو اأحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن �شالم ويكنى باأبي عمر ولد في قرطبة    -

بالأندل�س. 

�شاعر وموؤلف واأديب تلقى تعليمه في قرطبة.    -

له ديوان �شعر كبير »الممح�شات« وهي ق�شائد في المواعظ والزهد.    -

اأ�شهر كتبه »العقد الفريد« ويعتبر من اأهم م�شادر تاريخ الأدب العربي واألف »اللباب في معرفة    -

العلم والآداب«. 

توفي ودفن في مقبرة بني العبا�س بقرطبة.    -

5 - الأحو�س ... - 723 م

هو عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن عا�شم الأو�شي الأحو�س الأن�شاري.    -

�شاعر من اأهل المدينة كان هجاءاً.    -

كان اأ�شمح �شعراء الحجاز طبعاً واأ�شل�شهم كالماً واأعذبهم لفظاً فقدمه الحجازيون واأح�شن في    -

الغزل والفخر والمدح وجعله ابن �شالم في طبقة ال�شاعر جميل بثينه. 

قدم دم�شق ومات بها.    -

6 - الأ�شمعي 123 هـ - 216 هـ

هو اأبو �شعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن اأ�شمع الباهلي الم�شهور بالأ�شمعي    -

ولد في الب�شرة. 

اأتقن تجويد القراآن على يد عمرو بن العالء اأحد القراء ال�شبعة للقراآن الكريم وهو معلمه في    -

النحو والأدب. 

در�س الحديث على يد �شعبة بن الحجاج والحمادين وم�شعر بن كداح ودر�س ال�شعر عند خلف    -

الأحمر. 

هو اأحد اأئمة العلم باللغة والنحو وال�شعر وعرف بكثرة الحفظ ورواية ال�شعر والرجز خا�شة.    -



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
اء

هر
ج

 ال
ظة

اف
ح

م

- 413 -

عرف بال�شدق والتدين وعدم تف�شير �شيء من القراآن اأو اللغة له نظير اأو ا�شتقاق في القراآن اأو    -

الحديث ولم يكن في �شعره هجاء ول يفتي في �شئ اإل فيما اأجمع عليه العلماء. 

قدم اإلى بغداد في خالفة هارون الر�شيد وكان الر�شيد ي�شميه �شيطان ال�شعر مداعبة له وعهد    -

اإليه تاأديب ولده.          

كان �شابطاً محققاً يتحرى اللفظ ال�شحيح ويلتم�س اأ�شرار اللغة ودقائقها ونالت مروياته التوثيق    -

اأكثر مما نالت مرويات غيره.  

روى كثيراً من دواوين ال�شعر واألقى كثيراً من الر�شائل اللغوية ال�شغيرة.    -

من اأهم كتبه »خلق الإن�شان« و »فحولة ال�شعر« و »الأ�شمعيات« الذي يحتوي على 92 ق�شيده    -

ومقطوعة من الرجز. 

توفي في الب�شرة.    -

7 - الأطراف

هو مكان يقع غرب مرتفعات جال الزور في �شمال جون دولة الكويت ويبعد 9 كم عن الق�شر    -

الأحمر. 

اإتُخذ فيه مركزاً لتفتي�س القوافل وال�شيارات الذاهبة والقادمة اإلى نجد وال�شام قبل مركز ال�شالمي    -

للجوازات. 

تميل اأر�شه اإلى ال�شالبة وينبت على اأطرافه العرفج وفي الربيع تتخلله بع�س الأع�شاب والزهور    -

واتخذه اأهل الجهراء منتزهاً لهم في الربيع. 

توجد فيه خبرة الأطراف (والخبرة هي مكان منخف�س من الأر�س) وثميلة الأطراف (والثميلة    -

تعني اآبار قليلة العمق للمياه العذبة). 

8 - الباقالني 950  م - 1013 م

هو القا�شي اأبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قا�شم، الب�شري، ثم البغدادي، ابن    -

الباقالني ولد في الب�شرة. 

متكلم وفقيه هو الملقب ب�شيف ال�شنة، ول�شان الأمة.    -

بجامع  له  وكان  وغيرها  والخوارج  والمعتزلة،  الراف�شة  على  الرد  في  �شنَّف  بارعا،  اإماما  كان    -

الب�شرة حلقة عظيمة. 

ا�شتدعاه ع�شد الدولة اإلى �شيراز لمجادلة المعتزلة فتغلب عليهم ثم بعثه في وفد اإلى الق�شطنطينية    -

فجادل علماء الم�شيحيين وتغلب عليهم. 

األف اأكثر من خم�شين كتاباً في الفقه واأ�شهرها »اإعجاز القراآن« و»كتاب الأ�شول الكبير«.    -
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9 - البكري 1014 م - 1094 م

هو عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندل�شي الأونبي، ن�شبة اإلى بكر بن وائل.    -

اأديب وجغرافي وموؤرخ ونباتي (عالم نبات) وهو اأول الجغرافيين الم�شلمين في الأندل�س.    -

قيل اإن ملوك الأندل�س كانوا يتهادون كتبه.    -

يعتبر اأكبر جغرافي اأنجبته الأندل�س، فقد اأّلف كتابين جليلين في الجغرافية اأّولهما »معجم ما    -

ا�شتعجم« الذي يعد اأّول معجم جغرافي عربي فيه جملة مما ورد في الحديث والأخبار، والتواريخ 

والدارات  والآبار،  والمياه  والآثار،  والجبال  والأم�شار،  والقرى  والديار،  المنازل  من  والأ�شعار، 

والحرار، من�شوبة محدودة، ومبّوبة على حروف المعجم مقّيدة، اأما كتابه الثاني فهو »الم�شالك 

كتاب  النبات  علم  في  وله  ال�شمالية،  واإفريقيا  واأوروبا،  الأندل�س  جغرافية  و�شف  والممالك«  

»اأعيان النبات وال�ّشجرّيات الأندل�شية«. 

10 - البيروني 973 م - 1048 م

هو اأبو الريحان محمد بن اأحمد بيروني ولد في خوارزم (اأوزبك�شتان).    -

موؤرخ ولغوي واأديب وعالم بالريا�شيات والفلك والطب والفل�شفة كما تعلم اللغة اليونانية خالل    -

رحالته وكتب باللغة العربية والفار�شية. 

البيروني بلغة خوارزم تعني الغريب اأو الآتي من خارج البلدة، كما اأ�شماه الم�شت�شرقون بطليمو�س    -

العرب. 

و�شع معادلة ل�شتخراج مقدار محيط الأر�س ي�شميها علماء الغرب »قاعدة البيروني« وكان اأول    -

من اأثبت حركة اأوج ال�شم�س كما قام بتعيين الكثافة النوعية لثمانية ع�شر معدناً وحجراً ثميناً 

بدقة كبيرة. 

من اأهم كتبه »الآثار الباقية عن القرون الخالية« و»القانون الم�شعودي« و»�شرح �شعر اأبي تمام«    -

و»الجماهر في معرفة الجواهر«. 

11 - الحجاج بن يو�شف الثقفي 660 م - 714 م

هو اأبو محمد الحجاج بن يو�شف بن اأبي عقيل بن الحكم الثقفي ولد بالطائف.    -

الدين  في  والفقه  والحديث  القراآن  ال�شبيان  بتعليم  وا�شتغل  والف�شاحة  والحديث  القراآن  تعلم    -

بالطائف. 

انتقل اإلى دم�شق وولي ال�شرطة الحربية في ع�شر الخليفة عبدالملك بن مروان.    -

وله الخليفة عبدالملك بن مروان اليمن والحجاز واليمامة ثم وله العراق فاأخمد الفتن فيها وبنى    -

وا�شط واتخذها عا�شمة له واأر�شل الجيو�س التي فتحت بخارى وبلخ وال�شند واأمر بتنقيط القراآن. 

مات بوا�شط في العراق.    -
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12 - ال�شيوطي 1445 م - 1505 م

اأبي بكر بن محمد الخ�شيري ال�شيوطي ال�شافعي  اأبو الف�شل عبدالرحمن بن  هو جالل الدين    -

الم�شهور با�شم جالل الدين ال�شيوطي ولد في مدينة القاهرة. 

�شليل اأ�شرة ا�شتهرت بالعلم والتدين واأبوه من العلماء ال�شالحين.     -

اأجيز  حتى  عامان  يم�س  ولم  والفرائ�س  والنحو  الفقه  فدر�س  1459م  عام  العلم  في طلب  بداأ    -

بتدري�س اللغة العربية واألف في تلك ال�شنة اأول كتبه وهو في �شن ال�شابعة ع�شر. 

�شافر اإلى كثير من الدول في رحالت علمية ليلتقي بكبار العلماء.    -

جيز له الإفتاء والتدري�س عام 1466م اإل اأنه ترك ذلك وانقطع للعبادة والكتابة. 
ُ
اأ   -

اأخذ علم الحديث عن 150 �شيخاً من النابهين في هذا العلم كما اأخذ العلم من �شيوخ من الن�شاء    -

مثل »اآ�شيا بنت جار اهلل« و»كمالية بنت محمد الها�شمية«. 

األف الكثير من الكتب والر�شائل حتى بلغت 600 م�شنف منها »الدر المنثور فى التف�شير بالماأثور«    -

والتف�شير »الم�شند« الم�شمي »ترجمان القراآن« و»الإتقان فى علوم القراآن«، وقد جمع فيه ثمانين 

نوع من علوم القراآن، وما زال هذا الكتاب عمدة الدرا�شات القراآنية وغير ذلك الكثير والكثير من 

الدرا�شات التي تخ�س القراآن الكريم. 

األف كتاب »الفارق بين الم�شنف وال�شارق« وهو اأول كتاب فقهي حول الملكية الفكرية التي لم    -

يتعرف عليها العالم اإل في عام 1886م من خالل اتفاقية برن لحقوق الموؤلف.       

13 - ال�شعبي 640  م - 738 م  

هو اأبو عامر بن �شرحبيل بن عبد بن ذي كبار اأبو عمرو الهمداني ثم ال�شعبي من اأ�شل يمني ولد    -

في الكوفة. 

عن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأحاديث  وروى  العلماء  بمعلم  لقب  التابعين  �شيوخ  واأحد  اإمام    -

اأ�شحابه الكرام منهم علي بن اأبي طالب وزيد بن ثابت و�شعد بن اأبي وقا�س وعبادة بن ال�شامت 

عبا�س  وابن  عمر  بن  اهلل  وعبد  ب�شير  بن  والنعمان  الخدري  �شعيد  واأبو  الأ�شعري  مو�شى  واأبو 

وعائ�شة واأبو هريرة وغيرهم. 

تتلمذ على يده اأبو حنيفة وغيره وذكره اأبو يو�شف في كتاب »الخراج«.    -

كان ذكيا حا�شر البديهة كانت لديه قدرة عجيبة في حفظ الأن�شاب و معرفة الماآثر.    -

اأوفده عبد الملك بن مروان �شفيراً له اإلى اإمبراطور الرومان بالق�شطنطينية ونجح في وفادته.    -

توفي في الكوفة.    -

14 - المهدي 127 هـ - 169 هـ

هو اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل المن�شور بن محمد بن علي المهدي باهلل من بني العبا�س.    -
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هو ثالث الخلفاء العبا�شيين واأبوه المن�شور الذي هياأه للخالفة فوله خرا�شان وفتح طبر�شتان ثم    -

تولى من بعده ولية العهد. 

كان محبباً اإلى الرعية واأول من اأمر بت�شنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين واأن�شاأ    -

ديوان �شماه ديوان الزنادقة واأ�شدر حكم الإعدام لمن يدان بهذه التهمة. 

عرف بالعطاء للعلماء وال�شعراء والجود والحلم.             -

فتح مدنا في الروم كما حارب البيزنطيين وهزمهم وفتح مدينة بار الهندية وحارب المقنع عام    -

163هـ. 

بالقباطي  الكعبة  وك�شا  وزخرفته  الحرام  الم�شجد  في  وو�شع  بغداد  في  الر�شافة  جامع  بنى    -

والديباج وطلى جدرانها بالم�شك والعنبر كما و�شع الم�شجد النبوي. 

توفي في خرا�شان.    -

15 - النجا�شي ... - 9 هـ

-   هو اأ�شحمة بن اأبجر ملك الحب�شة. 

-   كلمة النجا�شي لفظة حب�شية تعني اإمبراطور الحب�شة. 

-   تولى حكم الحب�شة وهو ابن 9 �شنين بعد موت اأبيه وبعد �شنوات من حكمه انت�شر عدله وذهبت 

�شيرته الطيبة اإلى كل مكان. 

-   ا�شتقبل ال�شحابة المهاجرين الذين اأر�شلهم الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بقيادة اإبن عمه جعفر 

بن اأبي طالب في ال�شنة الخام�شة للدعوة فاأح�شن ا�شتقبالهم واأكرمهم واأعطاهم الأمان ومن ثم 

اأ�شلم. 

-   قال عنه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإنه ملك ل يُظلم عنده اأحد.  

-   توفي في العام التا�شع للهجرة فخرج الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم مع ال�شحابة اإلى ال�شحراء 

و�شلى عليه �شالة الغائب وكان ذلك في �شهر رجب.  

16 - اأبو البقاء العكبري 538 هـ - 616 هـ

اأبي البقاء عبد اهلل بن الح�شين العكبري ثم البغدادي  اأبو البقاء عبد اهلل بن الح�شين بن  هو    -

الأزجي ال�شرير النحوي الحنبلي الفر�شي ولد في بغداد. 

العكبري ن�شبة اإلى عكبرا وهي بلدة على نهر دجلة.    -

يعتبر فقيهاً في النحو والت�شريف والفقه والحديث وعلم الفرائ�س والقراءات والتف�شير والأ�شول.    -

كان ثقة، متدينا، ح�شن الأخالق، متوا�شعا، اأ�شيب في �شباه بالجدري، فعمي.    -

بع�س  عليه  فيقراأها  المو�شوع،  في  الكتب  من  �شنف  ما  يطلب  اأن  التاأليف  في  طريقته  كانت    -

تالميذه، ثم يملي من اآرائه وتمحي�شه وما علق في ذهنه. 
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�شاحب ت�شانيف منها »تف�شير القراآن« وكتاب »اإعراب القراآن« وكتاب »اإعراب ال�شواذ«، وكتاب    -

»م�شابه القراآن«. 

17 - ب�شر بن اأبي عوانة

هو ب�شر بن اأبي عوانة العبدي.    -

�شاعر جاهلي من ال�شعاليك ُعرف بال�شجاعة والكرم والفرو�شية.    -

اإتخذ من قطع الطرق وال�شطو و�شيلة لك�شب المال وذلك ب�شبب الفقر.    -

ُعرف بق�شيدة تفي�س بمعاني البطولة وال�شجاعة عندما طلب يد ابنة عمه فاطمة فطلب منه اأبوها    -

عنها واجتاز  باحثاً  ليتخل�س منه فخرج  ذلك  ناقة من نوق قبيلة خزاعة وكان قا�شداً  األف  مائة 

�شحراًء موح�شًة فلقيه اأ�شد وقتله ب�شر لذلك نظم تلك الق�شيدة ي�شور بها ما لقى من اأهوال. 

18 - حاجب بن زرارة

هو حاجب بن زرارة بن عد�س بن عبداهلل بن دارم بن مالك �شيد بني تميم ومن �شادات العرب    -

في الجاهلية. 

اأدرك الإ�شالم واأ�شلم وبعثه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على �شدقات بنو تميم وجبايتها.    -

واأموالهم بعد القحط الذي  اأنف�شهم  اإليه الجهد في  اأتى ك�شرى فلما �شكا  اإرتحل حاجب حتى    -

ياأذن لهم فيكونوا في حد بالده حتى  اأن  اأ�شابهم �شبع �شنين متوالية حتى كادوا يهلكون طلب 

يعي�شوا ويحيوا فقال له: اأنكم يا مع�شر العرب حر�شاء على الف�شاد قال له حاجب: فاإني �شامن 

للملك األ يفعلوا قال: ومن لي تفي بما تقول؟ قال: اأرهنك قو�شي بالوفاء بما �شمنت لك ولما 

جاء حاجب بقو�شه اإلى الملك �شحك القوم وقالوا: بهذا الع�شا تفي للملك بما �شمنت له! فقال 

الملك: ما كان لي�شلمها ل�شيئ اأبداً واأذن للعرب اأن يدخلوا الريف. 

مكث بنو زرارة في الريف مدة ثم مات حاجب وبعدها زال القحط وخرج اأ�شحاب حاجب عن    -

بالد ك�شرى واإرتحل عطاء بن حاجب اإلى ك�شرى ليطلب قو�س اأبيه فرده اإليه الملك. 

19 - خلف الأحمر ... - 796 م

هو اأبو محرز خلف بن ح�شان الأحمر ولد في الب�شرة.    -

هو �شاعر وعالم بالأدب واأ�شاتذته عي�شى بن عمرو في النحو واأبي عمرو بن العالء في اللغة.    -

كان واأبواه موليين من فرغانه عند بالل بن اأبي مو�شى الأ�شعري ثم اأعتقهما.    -

كان قارئاً للقراآن له ديوان �شعر وكتاب »جبال العرب«.    -
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20 - دحية الكلبي ... - 670 م 

هو دحيه بن خليفة بن فروه بن ف�شاله الكلبي.    -

�شحابي جليل اأ�شلم في ال�شنة الثالثة للهجرة قبل غزوة اأحد   -

ي�شرب به المثل في ح�شن ال�شورة وكان جبريل عليه ال�شالم ينزل على �شورته.    -

�شارك في الغزوات كلها مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عدا بدر كما �شهد اليرموك وكان    -

اأميراً لكتيبه من كتائب الم�شلمين كما �شارك في فتوح ال�شام. 

كان تاجراً غنياً �شكن دم�شق وتوفي في خالفة معاوية.    -

21 - دعبل الخزاعي 765 م - 865 م 

هو محمد بن علي بن رزين بن ربيعة الخزاعي ولد في الكوفة.    -

لقبته الداية بدعبل لدعابة كانت فيه فهي اأرادت ذعباًل فقلبت الذال دالً.    -

كان اأبوه وجده من �شعراء ع�شرهما.    -

تنقل بين العراق وفار�س وال�شام وم�شر والحجاز فاختلط باأدبائها و�شعرائها.    -

األف كتاب »طبقات ال�شعراء«.    -

22 - �شعيد بن جبير 46 هـ - 95 هـ 

هو �شعيد بن جبير الأ�شدي حب�شي الأ�شل ولد زمن خالفة علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه    -

بالكوفة. 

والتف�شير  الفقه  منه  واأخذ  عبا�س  ابن  على  القراآن  قراأ  عليه  ومقباًل  للعلم  محباً  ن�شاأ  تابعي    -

والحديث روى الحديث عن اأكثر من ع�شرة من ال�شحابة. 

كان �شعيد بن جبير كثير العبادة فكان يحج مرة ويعتمر مرة في كل �شنة ويقيم الليل ويكثر من    -

ال�شيام يختم القراآن في اأقل من ثالثة اأيام كان يملك ل�شاناً �شادقاً وقلباً حافظاً ل يهاب الطغاة 

ول ي�شكت عن قول الحق. 

يفيد النا�س بعلمه النافع، ويفقه النا�س في اأمور دينهم ودنياهم، فقد كان اإماًما عظيًما من اأئمة    -

الفقه في ع�شر الدولة الأموية، حتى �شهد له عبد اهلل بن عبا�س ر�شي اهلل عنهما بال�شبق في 

الفقه والعلم، فكان اإذا اأتاه اأهل مكة ي�شتفتونه يقول : األي�س فيكم ابن اأم الدهماء يق�شد �شعيد 

بن جبير. 

قتله الحجاج بن يو�شف الثقفي ب�شبب خروجه مع عبدالرحمن بن الأ�شعث في ثورته على بني    -

اأمية. 

كان دعاء �شعيد بن جبير على الحجاج قبل مقتلة »اللهم ل ت�شلطه على قتل اأحد من بعدي« وفعاًل    -

مات الحجاج دون اأن يقتل اأحداً بعد �شعيد بن جبير. 
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23 - �شليل

ال�شليِّل (بت�شديد الياء) هو الوادي اأو المنخف�س الذي يجري فيه الماء وفي الكويت اأكثر من �شليل    -

اأ�شهرها �شليِّل الجهراء. 

24 - عبداهلل بن جدعان

عبداهلل بن جدعان بن عمرو بن كعب بن �شعد بن تيم بن مرة �شيد بني تيم.    -

هو اأحد �شادات قري�س و�شاحب الدار التي تم فيها حلف الف�شول وهو الحلف الذي اتفقت فيه    -

قبائل مكة على اأن ل يجدوا بمكة مظلوما من اأهلها وغيرهم ممن دخلها من �شائر النا�س اإل قاموا 

معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. 

ترك �شرب الخمر اإ�شتحياءاً مما فيها من الدن�س.    -

من عظماء الجاهلية عرف بالكرم والجود فكان يقدم الطعام وي�شقي اللبن ويقري ال�شيف.    -

جاء ذكره في كتاب التيجان لعبدالملك بن مروان كما ذكره اأن�س الواح�س في كتاب ري العاط�س.    -

25 - عمرو بن كلثوم ... - 584 م 

هو اأبو الأ�شود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب ولد في �شمالي جزيرة العرب.    -

�شاعر جاهلي من اأ�شحاب المعلقات من الطبقة الأولى.    -

فاأنف  لأمه  ربيعة خادمة  بن  المهلهل  بنت  ليلى  اأمه  اأن يجعل  الحيرة  بن هند ملك  اأراد عمرو    -

ال�شاعر وفتك بالملك وهرب. 

له ديوان �شغير اأ�شهره معلقته المفاخرة بماآثره وماآثر قبيلته.    -

26 - عين جالوت 

ن�شبة اإلى معركة عين جالوت التي وقعت عام 1260م وتعد من اأهم المعارك الفا�شله في تاريخ    -

العالم الإ�شالمي حيث انت�شر فيها الم�شلمون بقيادة القائد بيبر�س انت�شاراً �شاحقاً على المغول. 

اأدت المعركه اإلى تعزيز دولة المماليك كاأقوى دولة اإ�شالمية في ذلك الوقت وخروج المغول من    -

بالد ال�شام نهائياً. 

27 - ق�س بن �شاعدة )في القرن ال�شاد�س - توفي قبل بعثة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بع�شر �شنوات(

هو ق�س بن �شاعده بن عدي الإيادي من قبيلة اإياد كان اأ�شقف نجران في الجزيرة العربية.    -

هو رجاًل موحد قبل بعثة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وكان يرف�س عبادة الأ�شنام والأوثان كما    -

هو حال العرب اآنذاك، فكان يتاأمل في مخلوقات اهلل. 
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اأ�شهر خطباء الع�شر الجاهلي و�شاعرهم وحكيمهم وكذلك اأديبهم.    -

كان زاهداً بالدنيا خ�شو�شاً بعد اأن مات اأخويه ودفنهما بيديه فكان يحث اأهل عكاظ على الزهد.    -

اأدركه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأعجب بكالمه قبل الوحي وتمثل به كثيراً وكان النبي �شلى    -

اهلل عليه و�شلم يترحم عليه ويقول: يح�شر يوم القيامة اأمة واحدة. 

قيل اأنه اأول من خطب على مرتفع اأو ناقة واأول من اإتكاأ عند خطبته على �شيف اأو ع�شا واأول من    -

قال اأما بعد واإلى فالن من فالن. 

28 - لوؤي بن غالب 

هو لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك الن�شر بن خزيمه بن مدركة بن اليا�س بن م�شر بن نزار بن    -

معد بن عدنان القر�شي. 

جد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الثامن ويكنى اأبا كعب وكان التقدم في قري�س لبنيه وبني بنيه.    -

29 - مرزوق المتعب

فدائي كويتي وبطاًل من اأبطال معركة الجهراء �شنة 1920م.    -

�شرب اأروع الأمثلة في الت�شحية والفداء عندما كان الكويتيون محا�شرون في الق�شر الأحمر    -

فقد انطلق بفر�شه ب�شحبة مر�شد ال�شمري مخترقاً ح�شار الأخوان ونفذ باأعجوبة حتى و�شل اإلى 

مدينة الكويت واأخبر اأهلها بالح�شار حيث �شيرت النجدات وكان الإنت�شار على الأعداء.     

ا�شترك في معركة الرقعي وا�شت�شهد فيها عام 1928م.    -

30 - مر�شد الطوالة ال�شمري 1898 م - 1967 م

هو مر�شد بن عايد الكليبي بن طواله ال�شمري.    -

عينه اأمير الكويت ال�شيخ مبارك الكبير اأميراً على قرية المقوع.    -

فدائي كويتي �شرب اأروع الأمثلة في الت�شحية والفداء عندما اإنطلق من الق�شر الأحمر بفر�شه    -

مدينة  اإلى  لي�شل  الق�شر  حول  الأخوان  �شربه  الح�شارالذي  مخترقاً  المتعب  مرزوق  ب�شحبة 

الكويت طالباً للنجدة اأثناء حرب الجهراء في 1920/10/11م. 

31 - م�شكين الدارمي

هو ربيع بن عامر بن اأنيف بن �شرع من بني دارم.    -

لقب م�شكيناً وذلك لقوله: و�شميت م�شكيناً وكانت لجاجًة...... واإني لم�شكيٌن اإلى اهلل راغب.    -

كان �شاعراً مجيداً و�شيداً �شريفاً، بينه وبين الفرزدق مهاجاة.    -

كان محبا للغزل تن�شك بعد مدة وترك ذلك الم�شار واإنقطع للعبادة.    -
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هو �شاحب ق�شيدة قل للمليحة في الخمار الأ�شود والتي قالها لإنقاذ تجارة تاجر من الك�شاد    -

والتي يتغنى بها المغنون حالياً. 

32 - مهلهل بن ربيعة ... -  531 م

هو عدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي الوائلي بن ج�شم ويعرف بالزير �شالم.    -

�شاعر واأحد اأبطال العرب في الجاهلية من اأهل نجد.    -

هو خال اأمرئ القي�س وجد ال�شاعر عمرو بن كلثوم بن مالك �شاحب المعلقة.    -

قيل باأنه لقب مهلهاًل لأنه كان يلب�س ثياباً مهلهلة كما يقال لأنه هلهل ال�شعر اأي اأرقه.    -

على  حياته  واأوقف  وال�شراب  اللهو  عن  فاأن�شرف  كليب  اأخيه  مقتل  عقب  المهلهل  حال  تبدل    -

الثاأر لمقتل كليب فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت اأربعين �شنه وعرفت بحرب الب�شو�س وكان 

للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة. 

تبدل �شعره اأي�شاً بعد مقتل اأخيه فبعد اأن كان مقاًل في �شعره يقول بيت اأو بيتين في الغزل اأ�شبح    -

�شعره اأكثر غزارة وكثرت ق�شائده في رثاء اأخيه. 

اأ�شره عمرو بن مالك اأحد بني قي�س ومات في اأ�شره.    -

33 - ن�شر بن �شيار 666 م - 748 م

هو ن�شر بن �شيار بن رافع بن حري الكناني من اإقليم خرا�شان.    -

غزا بالد ما وراء النهر ففتح ح�شوناً كثيرة.    -

ا�شتنكر اأمر الدعوة العبا�شية في عهده بخرا�شان.    -

اإلى  اأبو م�شلم الخرا�شاني على خرا�شان واأجبره على الخروج من مرو �شنة 737م وتوجه  غلبه    -

ني�شابور ومن ثم اأخذ يتنقل من بلد اإلى اآخر ينتظر النجدة اإلى اأن مر�س ومات.
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منطقة تيماء
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منطقة ال�شليبية
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منطقة الق�شر
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منطقة الجهراء
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منطقة النعيم
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الشركة المتحـدة للتسـويق وتنظيم المعـارض
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info@uniexpo1.com  :البريد االلكتروني
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